




 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ  دیواج (  ياه  تمکح 

: هدنسیون

این میهف  نیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  10تمکح 

باتک 10تاصخشم 

10هراشا

13ادها

بلاطم 14تسرهف 

28راتفگشیپ

يداقتعا تاعوضوم  لوا : 32شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تدابع  : لّوا 32لصف 

32همدقم

تدابع 32عاونا 

تدابع 32عاونا 

ناگدرب تدابع   - 133

نارجات تدابع   - 233

نافراع تدابع   - 333

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  35تدابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  35تدابع 

تدابع يارب  نتساوخ  تلهم   - 135

تدابع يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   - 237

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  38تاکن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  : مود 40لصف 

40همدقم

مالسا رد  تماما  یخیرات  هقباس  40تیمها و 

تماما 42هاگیاج 

یهارمگ ناربهر  تیاده و  43نایاوشیپ 

ران رون و  ناماما  44قیداصم 

یخیرات 44همدقم 

دساف نارادمامز  ندومن  45اشفا 

هتسیاش ماما  48یفّرعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  49طیارش 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  49طیارش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  49طیارش 

« باتکلاب لماعلا  : » نآرق هب  لماع   - 150

« طسقلاب ذِخآلاو  : » تلادع اب  یهارمه   - 250

« قحلاب نئادلاو  : » قح هب  يرادافو   - 351

« هَّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  : » يروحم ادخ   – 452

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  دساف  دارفا  دیهش و  يارب  گرم  یگنوگچ  : موس 54لصف 

54همدقم

میرک نآرق  رد  توم  54يانعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرا  56یب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرا  56یب 

: ترخآ هب  هجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   - 156

: خزود ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   - 256

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  58لابقتسا 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  58لابقتسا 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح   - 158

لیقع نادنزرف   - 258

هجسوع نب  ملسم   - 359

یفنح هَّللادبع  نب  دیعس   - 459

نسحلا نب  مساق   - 559

یمرضخ ریشب  نب  دمحم   - 659

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  60هنومن يا 

یقالخا تاعوضوم  مود : 64شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  شزرا  لّوا : 64لصف 

64همدقم

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یقالخا و  ياه  67شزرا 

67هراشا

نمشد ّقح  رد  راثیا   - 167

دهع هب  يافو   - 270

گنج رد  ندوبن  مدق  شیپ   – 376

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 478
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( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 478

تاعاط رد  79ربص 

تبیصم رب  79ربص 

( هانگ  ) تیصعم زا  81ربص 

ناتسود اب  يرادافو   - 582

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : 84لصف 

84همدقم

اضر ماقم  صالخا و  نیب  85قرف 

ینیسح مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  86يدونشخ 

: توغاط یفن  هلحرم   - 186

غیلبت نداد و  یهاگآ  هلحرم   - 287

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نخس  هرابرد  هاتوک  89یحیضوت 

راظتنا هلحرم   - 390

تداهش هلحرم   - 492

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : 94لصف 

94همدقم

سفن تّزع  96راثآ 

دوخ زا  تّلذ  یفن   - 196

تّزع هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   - 297

سفن تّزع  داجیا  100لماوع 

سفن تّزع  داجیا  100لماوع 

« نونمؤملا هلوسرو و  کلذ  هَّللا  یبأی  : » يرادنید ای  مالسا   - 1100

؛» تباط روجحو  : » یگداوناخ تلاصا   - 2101

« ترهط نوطبو  : » كاپ لسن   - 3101

« هیمح فُونُأو  : » فیرش نامدود   - 4102

« هیبأ سوفنو  : » ناکاین يریذپان  تسکش  تّزع و   - 5103

؛» مائّللا راظ  یلع  مارکلا  عراصم  رثؤن  : » هجیتن  - 6103

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : 106لصف 

106همدقم

لّکوت 107هفسلف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  109لّکوت 
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نآرق رد  109لّکوت 

109هراشا

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   - 1110

اه یتخس  رد  لّکوت   - 2111

هدنیآ روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 3112

نانمشد ربارب  رد  ادخ  هب  لّکوت   - 4113

يونعم روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 5115

.تسا طبترم  دوخ  یلبق  ياوتحم  اب  نایاپ ، نیا  هک  تسا  مولعم  هدیسر و  نایاپ  هب  ادخ  رب  لّکوت  اب  يدراوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  لّکوت  هناگ  جنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  117قیبطت 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  117لّکوت 

اه یتخس  رد  ادخ  رب  119لّکوت 

هدنیآ ياهراک  رد  ادخ  رب  121لّکوت 

نانمشد ربارب  رد  ادخ  رب  122لّکوت 

يونعم روما  رد  ادخ  رب  125لّکوت 

ییاروشاع نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : 128لصف 

128همدقم

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  130ناحتما 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  130ناحتما 

ناسنا يارب  یهلا  ياه  شیامزآ  ایند و   - 1130

هدروخ تسکش  تیرثکا   - 2132

البرک رد  اه  هجیتن  ناحتما و   - 3133

اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدزایند  شقن  مشش : 140لصف 

ایند هرابرد  مالسا  رظن  140همدقم :

ایند هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  142نانخس 

اروشاع هعجاف  رد  يّدام  143لماوع 

يّدام ياه  هرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلط  تردق   - 1143

بلط ایند  ناگدروخ  بیرف   - 2145

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   - 3146

ایند یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   - 4147

قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : 150لصف 

150همدقم

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  يراوخ  مارح  ریثأت  152یگنوگچ 
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دوش یم  رتشیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  154مارح 

دوش یم  رتشیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  154مارح 

ینکش نامیپ   - 1154

نایاوشیپ ناتسود و  هیلع  مایق   - 2155

نایاوشیپ هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  155للع 

هعماج حالصا  موس : 160شخب 

لوا 160لصف 

160همدقم

نآرق رد  حالص  161عاونا 

حالصا يارب  163مایق 

مالسلا هیلع  ماما  رظن  دروم  165تاحالصا 

متس اب  هزرابم  ترورض  مود : 170لصف 

170همدقم

هنیدم رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  171گرم 

نآرق تایآ  ساسا  رب  متس  174ماسقا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راک  متس  175یگنوگچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  موس : 180لصف 

( نید ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) 180همدقم

مالسلا هیلع  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  181هاگیاج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، 182هزیگنا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  كرت  182هاگیاج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  185هجیتن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  188تیقّفوم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  191یثیدح 

تبوقع رد  عیرست  لماوع  مراهچ : 200لصف 

200همدقم

نایفوک يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  201لماوع 

هلحرم هس  رد  يویند  203باذع 

راتخم 206مایق 

212همانباتک

زکرم 216هرابرد 
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( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 

باتک تاصخشم 

هیلع نیـسح  ماما  نانخـس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ  دیواج : ياهتمکح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیـسحدمحم  این ، میهف  هسانـشرس : 
[. این میهف  نیسحدمحم   ] مالسلا

نارکمج 1383.  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص  200 يرهاظ :  تاصخشم 

5-15-8484-964 مود : پاچ  لایر   7000 لایر ؛   8000 کباش : 

.200 [- 197  ] .ص همانباتک  تشاددای : 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ  رگید :  ناونع 

راصق تاملک  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

ثیداحا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

هفسلف 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

ثیداحا رکنم --  زا  یهن و  فورعم و  هب  رما  عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP41/7/ف94ح8 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4684-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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ص:3
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ادها

رد ار  اهنآ  مزادرپب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  قیقحت  هعلاطم و  هب  ات  داد  قیفوت  نم  هب  هک  لاعتم  دزیا  هاگرد  هب  ساپـس  اب 
.منک میظنت  عونتم  یتاعوضوم 

رالاس هب  مالـسلا ،») هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دـیواج ياه  تمکح   » ناونع تحت  ار  زیچاـن  فیلأـت  نیا 
ماـظن هاـنپ  رد  ار  يدازآ  تّزع و  ماود  منک و  یم  هیدـه  تلیـضف  قـح و  هار  يادهـش  همه  یگدازآ و  يدازآ و  رادـمچرپ  نادـیهش ،

رارق منیدلاو  نم و  ترخآ  هریخذ  ار  رثا  نیا  لاعتم  دنوادخ  مراودیما  .مراتساوخ  گرزب  دنوادخ  زا  هیقف ، تیالو  هیاس  رد  یمالسا و 
.دهد

ص:4

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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بلاطم تسرهف 

راتفگشیپ 13

يداقتعا تاعوضوم  لوا : شخب 

تدابع لّوا : لصف 

همدقم 17

تدابع 17 عاونا 

ناگدرب 18 تدابع   . 1

نارجات 18 تدابع   . 2

نافراع 18 تدابع   . 3

مالسلا 20 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 

تدابع 20 يارب  نتساوخ  تلهم   . 1

تدابع 22 يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   . 2

مالسلا 23 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  تاکن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  مود : لصف 

همدقم 25

مالسا 25 رد  تماما  یخیرات  هقباس  تیّمها و 

تماما 27 هاگیاج 

یهارمگ 28 ناربهر  تیاده و  نایاوشیپ 

ران 29 رون و  ناماما  قیداصم  نایب 

یخیرات 29 همدقم 

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
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دساف 30 نارادمامز  ندومن  اشفا 

ص:5

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
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هتسیاش 33 ماما  یفرعم 

مالسلا 34 هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

نآرق 35 هب  لماع   . 1

تلادع 35 اب  یهارمه   . 2

قح 36 هب  يرادافو   . 3

يروحم 37 ادخ   . 4

دیهش يارب  گرم  یگنوگچ  موس : لصف 

همدقم 39

نآرق 39 رد  توم »  » يانعم

مالسلا 41 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرا  یب 

ترخآ 41 هب  هّجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   . 1

خزود 41 ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   . 2

اروشاع 43 ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

مالسلا 43 هیلع  لضفلاوبا  ترضح   . 1

لیقع 43 نادنزرف   . 2

هجسوع 44 نب  ملسم   . 3

یفنح 44 هَّللا  دبع  نب  دیعس   . 4

مالسلا 44 هیلع  نسحلا  نب  مساق   . 5

یمرضخ 44 ریشب  نب  دمحم   . 6

مالسلا 45 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  يا  هنومن 
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یقالخا تاعوضوم  مود : شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  شزرا  لوا : لصف 

همدقم 49

مالسلا 52 هیلع  نیسح  ماما  یقالخا و  ياه  شزرا 

نمشد 52 قح  رد  راثیا   . 1

دهع 55 هب  يافو   . 2
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گنج 61 رد  ندوبن  مدق  شیپ   . 3

63 هانگ ) زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص   ) ربص  . 4

ناتسود 67 اب  يرادافو   . 5

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : لصف 

همدقم 69

اضر 70 ماقم  صالخا و  نیب  قرف 

ینیسح 71 مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  يدونشخ 

توغاط 71 یفن  هلحرم   . 1

غیلبت 72 نداد و  یهاگآ  هلحرم   . 2

راظتنا 75 هلحرم   . 3

تداهش 77 هلحرم   . 4

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : لصف 

همدقم 79

سفن 81 تّزع  راثآ 

دوخ 81 زا  ّتلذ  یفن   . 1

تّزع 82 هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   . 2

سفن 85 تّزع  داجیا  لماوع 

يراد 85 نید  ای  مالسا   . 1

یگداوناخ 86 تلاصا   . 2

كاپ 86 لسن   . 3
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فیرش 87 نامدود   . 4

ناکاین 88 يریذپان  تسکش  تّزع و   . 5

هجیتن 88

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : لصف 

همدقم 91

لّکوت 92 هفسلف 
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مالسلا 94 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  لّکوت 

نآرق 94 رد  لّکوت 

هعماج 95 حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   . 1

اه 96 یتخس  رد  لّکوت   . 2

هدنیآ 97 روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   . 3

نانمشد 98 ربارب  رد  ادخ  هب  لّکوت   . 4

يونعم 100 روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   . 5

لّکوت 102 هناگ  جنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  قیبطت 

ییاروشاع نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : لصف 

همدقم 113

مالسلا 115 هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

ناسنا 115 يارب  یهلا  ياه  شیامزآ  ایند و 

هدروخ 117 تسکش  تیرثکا 

البرک 118 رد  اه  هجیتن  ناحتما و 

اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدز  ایند  شقن  مشش : لصف 

125 ایند ) هرابرد  مالسا  رظن   ) همدقم

ایند 127 هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس 

اروشاع 128 هعجاف  رد  يّدام  لماوع 

يّدام 128 ياه  هرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلط  تردق   . 1

بلط 130 ایند  ناگدروخ  بیرف   . 2
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مالسلا 131 هیلع  نیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   . 3

ایند 132 یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   . 4

قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : لصف 

همدقم 135

مالسلا 137 هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  يراوخ  مارح  ریثأت  یگنوگچ 

دوش 139 یم  رت  شیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  مارح 
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ینکش 139 نامیپ   . 1

نایاوشیپ 140 ناتسود و  هیلع  مایق   . 2

نایاوشیپ 140 هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  للع 

یعامتجا تاعوضوم  موس : شخب 

هعماج حالصا  لوا : لصف 

همدقم 145

نآرق 146 رد  حالَص  عاونا 

نداد 146 ماجنا  هتسیاش  راک   . 1

داسف 146 ندرک  فرطرب   . 2

حالصا 148 يارب  مایق 

مالسلا 150 هیلع  ماما  رظن  دروم  تاحالصا 

نید 150 رهاظم  نداد  ناشن   . 1

داسف 151 ياج  هب  اج  همه  رد  یگتسیاش  رارقتسا   . 2

ناگدید 152 متس  يارب  تینما  داجیا   . 3

یهلا 152 ياهروتسد  ننس و  هب  لمع   . 4

متس اب  هزرابم  ترورض  مود : لصف 

همدقم 155

هنیدم 156 رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  گرم 

نآرق 159 تایآ  ساسا  رب  متس  ماسقا 

ادخ 159 هب  ناسنا  متس   . 1
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مدرم 159 هب  ناسنا  متس   . 2

دوخ 159 هب  ناسنا  متس   . 3

مالسلا 160 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راک  متس  یگنوگچ 

دوخ 161 هب  دیزی  ندرک  متس   . 1

مدرم 161 هب  دیزی  ندرک  متس   . 2

ادخ 162 ربارب  رد  دیزی  يراک  متس   . 3
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها  موس : لصف 

165 نید ) ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) همدقم

يوقت 165 مان  هب  ینورد  هدنراد  زاب  يورین   . 1

یمالسا 166 تموکح  تردق   . 2

عامتجا 166 يورین   . 3

مالسلا 167 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

رکنم 167 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، هزیگنا 

هنیدم 167 رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رکنم 167 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  كرت  هاگیاج 

قارع 167 هکم و  هار  نیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رکنم 170 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هجیتن 

البرک 170 رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رکنم 173 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیقّفوم 

رکنم 176 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یثیدح 

یتایح 176 هضیرف  ود  نیا  هب  نامزلا  رخآ  مدرم  یهّجوت  یب   . 1

رکنم 179 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها   . 2

رکنم 179 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیاتن   . 3

مهم 180 فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  هرابرد  ام  هفیظو   . 4

هعماج 182 رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  كرت  تشونرس   . 5

تبوقع رد  عیرست  لماوع  مراهچ : لصف 
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همدقم 185

نایفوک 186 يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  لماوع 

هلحرم 188 هس  رد  يویند  باذع 

اروشاع 188 زور  ناگدش  باذع   . 1

راتخم 190 مایق  ماما و  نیرفن   . 2

قارع 193 رد  جاّجح  هنارباج  تموکح   . 3

همانباتک 197
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خیرات ياه  سرد  زین  و  ترضح ، نآ  گرزب  تضهن  هفسلف  فادها و  هزیگنا و  مالسلا و  هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  مایق  عوضوم  رد 
هثداح نیرتروآ  نزح  هک  هثداـح -  نیا  هب  صاـخ  يا  هیواز  زا  مادـک  ره  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یناوارف  ياـه  باـتک  اروشاـع 

ّلک دناوت  یمن  ندوب  ینوریب  رگ  هراظن  یخیرات  هعقاو  کی  یسررب  يارب  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  اّما  .دنا  هتسیرگن  تسا -  رشب  خیرات 
.دنک سکعنم  تسه ، هک  هنوگ  نآ  ار  تیعقاو 

تیعقاو همه  میسرت  دنیب ، یم  وا  ار  هچنآ  درگن ، یم  ینز  هنیس  يرادازع و  مسارم  هب  ناملسم  ریغ  صخـش  کی  یتقو  لاثم : ناونع  هب 
ریـسفت و ار  ندز  هنیـس  نتخیر و  کشا  نیا  ناوت  یمن  رادازع ، صخـش  اـب  ندوب  قُفا  مه  يرکف و  مه  یلدـمه و  نودـب  اریز  .تسین 
دمهفب و ار  ندز  هنیـس  تقیقح  دناوت  یم  هعیـش  ناملـسم و  صخـش  ًالثم  تشاد ، دوجو  يرکف  مه  یلدمه و  یتقو  اما  .دومن  لیلحت 

عقاو رد  دنز ، یم  هنیس  هب  هدیلام و  یناشیپ  رس و  رب  هک  یلِگ  دوخ و  هایـس  سابل  اب  رادازع  صخـش  هک  دنک  كاردا  ار  نیا  دناوت  یم 
هسیاقم لباق  زگره  یچاشامت  و  ینوریب ؛ هن  تسا  ینورد  شرگن  تسا ، مهم  هچنآ  سپ  .درذگ  یم  هچ  وا  نورد  رد  دیوگ و  یم  هچ 

.تسین نز  هنیس  صخش  اب 

هچ ات  تسین ، رّـسیم  یلدمه  نودب  ییارـس  هحون  يرادازع و  مسارم  کی  ریـسفت  لیلحت و  هک  دش  نشور  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
نآ ياوتحم  مایپ و  تقیقح  انعم و  قمع  هب  دـمهفب و  دـناوت  یم  یـسک  اهنت  ار  نآ  هک  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  مایق  لصا  هب  دـسر 

همشچرس زا  هک  نانآ  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  يارب  اهنت  نیا  دشاب و  حطس  مه  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  هک  دبای  تسد  دسرب و 
هثداح قمع  هب  دنناوت  یمن  زگره  دنتسه ، ینوریب  رگ  هراظن  اهنت  هک  رگید  دارفا  یلو  تسا ، رّـسیم  دندنم ، هرهب  ّیندل  ملع  تایح  بآ 

.دنربب یپ 
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ار اروشاع  نوگاـنوگ  ناوارف و  تیاـهن  یب  ياـیاوز  زا  هیواز  کـی  لقاّدـح  هتـشاد و  شتآ  رب  یتسد  رود ، زا  دـنهاوخب  رگا  دارفا  نیا 
.دنروآ يور  تسا ، گرزب  هثداح  نیا  بطق  ماما و  هک  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  نانخس  یسررب  هب  دیاب  دنمهفب ،

هللا یلص  هَّللا  لوسر  لاق   » هلمج نتفگ  ثیدح و  لقن  زا  ّتنس  لها  هک  درک  یم  یگدنز  ینامز  رد  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترـضح 
يوریپ ثیدح » نیودـت  عنم   » تسایـس زا  هیما  ینب  تموکح  تیبثت  يارب  دنتـسناد و  یم  بیع  دوخ  رب  ار  نآ  هتفر و  هرفط  هلآو » هیلع 

تیب لها  زا  مدرم  ندرک  رود  زج  یفدـه  هک  یتسایـس  نیا  اب  هزراـبم  يارب  طیارـش و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .دـندرک  یم 
یم مالـسلا -  مهیلع  دوخ -  نأشلا  میظع  ردـپ  راوگرزب و  ّدـج  ثیداحا  تاملک و  لقن  هب  تشادـن ، نیتسار  مالـسا  مالـسلا و  مهیلع 
نم مکراصما  اوعجرا  ّمث  یلوق  اوبتکا  : » دومرف یثیدـح  رد  دوخ  هکلب  هدرک ، هزرابم  ثیدـح » نیودـت  عنم   » هلأسم اب  ًالمع  تخادرپ و 

ار اهنآ  دوب  دامتعا  دروم  وا  نید  هک  سک  ره  هتفر  دوخ  ياهرهش  هب  دیروآ و  رد  شراگنب  ارم  نانخـس  ینعی  هیلإ » هوّدأف  هنیدب  متقثو 
نانخـس نیا  .تفای  نیودت  لقن و  رادنید  دامتعا و  دروم  قثوم و  دارفا  هلیـسوب  ترـضح  نآ  نانخـس  هنوگنیا  .دیناسرب و  وا  شوگ  هب 
ینوریب ای  ینورد  رگ  هراظن  ام  هکنآ  ياج  هب  و  تسا ، اروشاع  هثداح  لیلحت  يارب  دنس  عبنم و  نیرتهب  هزورما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.میشک یم  ریوصت  هب  ارنآ  هثداح  نآ  یلصا  نیرفآ  شقن  نابز  زا  میشاب 

ون یشرگن  اب  این  میهف  نیـسح  دمحم  نیملـسملا  مالـسالاهجح و  بانج  هتخیهرف  هناققحم  رثا  تسا  امـش  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک 
لیلحت و يروآ و  درگ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاملک  یعاـمتجا » یقـالخا -  يداـقتعا -   » ثحاـبم روحم  هس  رد  عیدـب  یکبس 

یگنهرف طیارش  اب  قبطنم  رضاح و  رصع  زاین  دروم  دیدج و  ثحبم  هدراهچ  رد  يزورما  یگدنز  يارب  ارنآ  ياه  مایپ  هدرک و  ریـسفت 
مدرم داشرا  هباطخ و  رد  يدیدج  ياهروحم  ناظعاو  ناناوخ و  هیثرم  نابیطخ و  يارب  باتک  نیا  .تسا  هدومن  نییبت  هعماج  رب  مکاح 

هدندروآ دیدپ  دنمجرا و  ققحم  زا  رکشت  ریدقت و  نمـض  .دهد  یم  اروشاع  هثداح  تیروحم  اب  يراتفر  ياهوگلا  ینید و  فراعم  هب 
يدباع دمحا  .منک  یم  هیصوت  دنشاب  یم  نآ  یلصا  نابطاخم  هک  باّلط  همه  هب  ار  رثا  نیا  هعلاطم  نآ ،
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راتفگشیپ

عانقا يارب  ار  تیعقوم  نیرتهب  یبهذم  ناغّلبم  .تسا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  مایق  يونعم  جیاتن  زا  یکی  یبهذم ، سلاجم  يرازگرب 
.دنراد رایتخا  رد  سلاجم ، نیا  رد  مدرم  تاساسحا  جییهت  یلقع و 

هب هّجوت  اب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هدیـسر  تایاور  راذگریثأت ، لاح  نیع  رد  باّذـج و  یملع و  عماج  عبانم  زا  یکی 
ذفان و ياه  هریخذ  زا  یکی  دنراد ، ناشیا  تضهن  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  ابا  ترضح  هب  نایعیش  هک  یّصاخ  هقالع  فطاوع و 

.تسا هدیسر  ام  هب  البرک  مایق  هرابرد  هژیو  هب  ترضح ، نآ  زا  هک  تسا  ینانخس  دنمشرزا ،

فنخم یبا  طسوت  لتقم  نیا  .تسا  هدش  هتشون  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  لاس  داتفه  ابیرقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  نیلّوا 
ًابلاغ تسا ، هدوب  اروشاع ) هعجاف  رابخا  زکرم   ) هفوک یلاها  زا  دوخ  هک  ور  نآ  زا  تسا و  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ق.ه  لاس 130  رد 

(1) .تسا هدرک  لقن  هطساو  ود  رثکاّدح  ای  کی و  اب  ار  ثداوح 

، باتک فیلأت  اب  نوگانوگ ، ياه  هقیلس  اب  يدایز  ناگرزب  تسا و  هدش  هتشون  یبیترت  تروص  هب  يرایسب  لتاقم  نونکات  نآ ، زا  سپ 
راثآ ظفح  هب 

ص:13

ص 13. اروشاع ، تضهن  زا  دنتسم  شرازگ  نیتسخن  . 1 - 1
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ياه بلاق  ردو  یعوضوم  تروص  هب  ترـضح ، نآ  نانخـس  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دـنا ؛ هتخادرپ  البرک  یهلا  يونعم و  دنمـشزرا 
یناوارف وس و  کی  زا  ناغّلبم  زا  يرایـسب  يراک  ای  یلیـصحت  ياـه  تیلوغـشم  .تسا  هتفرگ  رارق  فیلأـت  هّجوت و  دروم  رتمک  یغیلبت ،

نآ گنس  نارگ  نانخس  ات  تشاداو  ارم  رگید ، يوس  زا  رفص  مّرحم و  هام  ود  رد  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ّقلعتم  سلاجم 
.منک هئارا  يدنب و  هتسد  یغیلبت  ّلقتسم  تاعوضوم  بلاق  رد  ار  ترضح 

.مدرک زاغآ  ینآرق  يا  همّدقم  اب  ار  عوضوم  ره  دراد ، ترورض  ثحب  اب  طبترم  يا  همّدقم  ینارنخس ، ره  يادتبا  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
، يداقتعا شخب  هس  رد  هک  هناگ ، هدراهچ  ثحابم  زا  یکی  رد  ار  ترضح  نآ  نانخس  رد  دوجوم  تاعوضوم  مدومن  یعـس  نینچمه 

.میامن يدنب  هتسد  هدش ، میظنت  یعامتجا  یقالخا و 

این میهف  نیسح  دمحم 

ص:14
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يداقتعا تاعوضوم  لوا : شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تدابع  : لّوا لصف 

همدقم

.دننک شتسرپ  ارم  هکنیا  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و   (1)« ِنوُُدبْعِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  »

دوخ هدنب ، هک  تسا  نیا  تدابع  تقیقح  .تسا  ایبنا  میلاعت  لوصا  نیرت  یـساسا  زا  رگید ، دوجوم  ره  ندیتسرپن  دـنوادخ و  شتـسرپ 
هیآ رد  ار  تدابع  هک  تسا  ینارّـسفم  روظنم  اـنعم  نیمه  .دروآ  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  ور  هداد ، رارق  یگدـنب  ّتلذ و  ماـقم  رد  ار 

هک تسا  یتفرعم  تدابع ، تقیقح  هک  دنیوگب  دنهاوخ  یم  نانآ  .دنا  هدرک  ریسفت  تفرعم  هب  ِنوُُدبْعِیل » ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو  »
زیچ ره  زا  دوخ و  زا  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تدابع  تقیقح  نامه  شنیرفآ ، زا  ییاهن  فدـه  سپ  .دـیآ  یم  تسد  هب  يرهاظ  تدابع  زا 

.دیوگ حیبست  ار  وا  دشاب و  دوخ  راگدرورپ  دای  هب  هدیرب ، رگید 

تدابع عاونا 

تدابع عاونا 

: دومرف هک  درک ، میسقت  هتسد  هس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  ساسارب  ناوت  یم  ار  دارفا  ياه  تدابع 

ص:17

هیآ 56. تایراذ ، هروس  . 2 - 1
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هَّللا اودـبع  موقو  ءارَجُألاهدابع ؛ کلتف  باوثلا ، بلطل  هَّللا  اودـبع  موقو  دـیبعلا ؛ هدابع  کلتف  ًافوخ  هَّللا  اودـبع  موق  هثالث : هداـبعلا  ّنإ  »
ناگدرب تداـبع  نآ  سپ  سرت ، يور  زا  دـندرک  تداـبع  ار  ادـخ  یهورگ  تسا : عون  هس  تداـبع  »(1) ؛ رارحألاهدابع کلتف  هلًاّبُح ،

ار ادخ  يا  هّدـع  .تسا و  اه  هدـش  ریجا  تدابع  نآ  سپ  باوث ، ندروآ  تسد  هب  عمط  هب  دـندرک  تدابع  ار  ادـخ  يا  هتـسد  .تسا و 
.تسا ناگدازآ  تدابع  نآ  سپ  .دنتشاد  ادخ  هب  هک  یتبحم  ببس  هب  دندرک  تدابع 

ناگدرب تدابع   - 1

یم هدجس  هب  رـس  یهلا  باذع  زا  سرت  رطاخ  هب  صخـش  هکلب  درادن ، تفرعم  تخانـش و  أشنم  هک  تسا  یـشتسرپ  تدابع ، عون  نیا 
.دشکب یگدنب  هب  ار  وا  تشحو  سرت و  هک  دوبن  يزاین  تشاد ، ار  مزال  یهاگآ  رگا  هک  یلاح  رد  دراپس ،

نارجات تدابع   - 2

نیمه تداـبع ، دوپ  راـت و  دارفا ، نیا  رظن  زا  .تسا  ترخآ  ناـهج  رد  دزم  ندروآ  تسد  هب  هدـننک  تداـبع  فدـه  تداـبع ، نیا  رد 
تمظع هب  هّجوت  ياج  هب  يا  هدننک  تدابع  نینچ  تسا ، هنالهاج  هنایماع و  تدابع ، عون  نیا  .تسا  يرهاظ  تاکرح  یندـب و  لامعا 

.تسا هدرک  شومارف  ار  تدابع  دنمشزرا  فده  دشیدنا و  یم  یتشهب  ياه  تمعن  هب  دوبعم 

نافراع تدابع   - 3

حور تسا و  تدابع  رهاـظ  ندـب  ناـبز و  تاـکرح  یقلت ، نیا  رد  .تسا  ناـسنا  جارعم  برق و  ناـبدرن  تداـبع  تداـبع ، عون  نیا  رد 
هب و  دراد ، نهذ  رد  تدابع  زا  دباع  هک  تسا  هتسباو  یموهفم  هب  تدابع 

ص:18

 . ص 113 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  . 3 - 1
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.تسا هدش  هارمه  تبحم  قشع و  اب  وا  تدابع  هدرک ، ادیپ  لاعتم  يادخ  زا  هک  یتخانش  ظاحل 

ّتنـسو نآرق  زا  سپ  هکلب  .تسا  هنافراع  تدابع  دنا ، هدـش  بیغرت  نآ  يوس  هب  مدرم  دـیجمت و  نآ  زا  هغالبلا  جـهن  رد  هک  یتدابع 
.تسا هنافراع  هناقشاع و  ياه  تدابع  شخب  ماهلا  همشچرس  هغالبلا  جهن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر 

هک تسا  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ًانیع  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تداـبع ، هراـبرد  هک  یمیـسقت 
: دومرف

کلتف ًارکـش ، هَّللا  اودـبع  ًاموق  ّنإو  دـیبعلا ؛ هدابع  کلتف  هبهر ، هَّللا  اودـبع  ًاموق  ّنإو  راجتلا ؛ هدابع  کلتف  هبغر ، هَّللا  اودـبع  ًاموق  ّنإ  »
تدابع ار  ادخ  يا  هتسد  .تسا و  نارجات  تدابع  نآ  سپ  تبغر ، يور  زا  دندرک  تدابع  ار  ادخ  یهورگ  انامه  »(1) ؛ رارحألا هدابع 
تدابع نآ  سپ  .يرازگـساپس  رطاخ  هب  دـندرک  تدابع  ار  ادـخ  يا  هّدـع  .تسا و  ناگدرب  تداـبع  نآ  سپ  رفیک ، سرت  زا  دـندرک 

.تسا ناگدازآ 

: دنا هدرک  نایب  رگید  یترابع  اب  ار  بلطم  نیمه  تاجانم ، ماقم  رد  رگید ، ییاج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ببـس هب  هن  ار  وت  نم ! يادخ  »(2) ؛ کتدـبعف هدابعلل  ًالهأ  کتدـجو  لب  کتنج ، یف  ًاعمط  الو  كران  نم  ًافوخ  ُکتدـبع  ام  یهلإ ! »
.مدرک تدابع  ار  وت  سپ  متفای ، تدابع  هتسیاش  ار  وت  هکلب  منک ، یم  تدابع  تتشهب  رد  عمط  رطاخ  هب  هن  تشتآ و  زا  سرت 

ص:19

 . تمکح 227 هغالبلا ، جهن  . 4 - 1
 . ص 353 ج 3 ، یفاص ، ریسفت  ص 14 ؛ ج 41 ، راونالاراحب ، ص 208 ؛ یقثولا ، هورع  . 5 - 2
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یمن دنتسه و  مه  موزلم  مزال و  ود  نیا  اریز  دهدب ؛ دشر  ار  دوخ  تخانش  هک  دنک  تکرح  هار  نیا  رد  دناوت  یم  یسک  تسا  ینتفگ 
.داد رارق  مه  زا  يادج  ار  ود  نیا  ناوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 

زاین زار و  تدابع و  هب  ناشیا  هقالع  تّدش  زین  ترضح  نآ  نانخس  یخرب  رد  دوب و  ادخ  یگدنب  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق 
: مینک یم  هراشا  دروم  ود  هب  .دوش  یم  هدهاشم  یبوخ  هب  ادخ  اب 

تدابع يارب  نتساوخ  تلهم   - 1

: دز دایرف  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  وا  .دنک  زاغآ  ار  گنج  تعرس  هب  هک  دش  رومأم  دعس  رمع  اعوسات ، زور  رصع  زامن  زا  سپ 

.داب تراشب  امش  رب  تشهب  هک  دیشاب  گنج  هدامآ  دیوش و  راوس  ادخ ! رکشل  يا  هّنجلاب ؛» يرشباو  یبکِرا  هَّللا ! لیخ  ای  »

يادـص مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یتقو  .دوب  هتفر  باوخ  هب  هدراذـگ و  وناز  هب  رـس  دوخ  همیخ  يولج  مالـسلا  هیلع  ماـما  ییوس ، زا 
هک ار  نمشد  يادص  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  دناسر و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دینش ، ار  نمشد  ندش  کیدزن  نابسا و  هحیص 

؟ يونش یمن  دوش ، یم  کیدزن  ام  هب 

ام يوس  هب  وت  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومرف : درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.ییآ یم 

ترضح ماگنه  نیا  رد  .دومن  مارآ  ار  دوخ  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیـشک  دایرف  دز و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
.دیآ یم  اه  همیخ  يوس  هب  رکشل  ردارب ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  سابع 

ص:20
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.دنا هدمآ  هچ  يارب  سرپب  ناسرب و  نمشد  هب  ار  دوخ  وش و  راوس  دومرف : يو  هب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما 

هدش و هچ  تفگ : داتسیا و  نمشد  رکشل  ربارب  رد  دندوب ، زین  بیبح  ریبز و  نانآ  نایم  رد  هک  هراوس ، رفن  تسیب  اب  مالسلا  هیلع  سابع 
میلـست دشاب -  هچره  وا -  مکح  رب  دیریذپب و  دیوگ ، یم  وا  ار  هچنآ  ای  هک  تسا  هدیـسر  دایز  نبا  نامرف  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟ یم  هچ 

.میگنج یم  امش  اب  ای  دیوش ،

هیلع ماـما  هب  ار  دوخ  هلجع  اـب  هاـگ  نآ   (1) .میوگب مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  هب  ار  امـش  مایپ  ات  دـینک  ربص  دومرف : مالـسلا  هیلع  سابع 
نیسح ماما  .دناسر  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  هب  ار  نمشد  میمصت  ترضح  نآ  دنداتسیا .) نمشد  ربارب  رد  وا  نارای  و   ) دناسر مالسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع 

هباتک هوالتو  هل  هالصلا  ّبحأ  ّینأ  ملعی  وهف  هرفغتسنو ، هوعدنو  هلیّللا  اّنبرل  یّلصن  انّلعل  دغ ، یلإ  هیشعلا  هذه  مهلهمتساو  مهیلإ  عجرا  »
اج هب  زامن  نامراگدرورپ  يارب  ار  بشما  ات  هاوخب ، تلهم  ادرف  ات  ار  بشما  درگ و  زاـب  ناـنآ  يوس  هب  »(2) ؛ رافغتسالاو ءاعدلا  هرثکو 

ِرافغتـسا اعد و  هب  مراد و  یم  تسود  ار  شباتک  توالت  وا و  يارب  زامن  نم  هک  دناد  یم  وا  .مینک  رافغتـسا  میناوخب و  ار  وا  میروآ و 
.مراد قایتشا  ناوارف 

ات ار  بشما  هک  دهاوخ  یم  امش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : دمآ و  نمـشد  يوس  هب  باتـش  اب  مالـسلا  هیلع  سابع  ماگنه ، نیا  رد 
.دیهد تلهم  وا  هب  حبص 

ص:21
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مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياه  همیخ  کیدزن  دعـس  نب  رمع  هداتـسرف  ماجنارـس  یلو  دش ، يرایـسب  ياه  تفلاخم  زاغآ ، رد  هک  نیا  اب 
.میداد تلهم  امش  هب  حبص  ات  تفگ : دمآ و 

: تسا تقد  لباق  اج  نیا  رد  هتکن  دنچ 

.رگید زیچ  يارب  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  يارب  نمشد ، زا  ماما  ياضاقت  فلا )

عمط خزود و  زا  سرت  هن  تسا ، دنوادخ  تیبوبر  تسام ، تدابع  هزیگنا  هک  يزیچ  نآ  ینعی  اّنبرل ؛» یّلصن  : » دیامرف یم  ترضح  ب )
.تشهب ياه  تمعن  يارب 

«. ...هل هالصلا  ّبحأ  ّینأ  ملعی  وهف  « ؛ تسا نشور  یبوخ  هب  رافغتسا  اعد و  نآرق ، توالت  زامن ، هب  قشع  هقالع و  نایب  نیا  زا  ج )

هئارا و تدابع  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یقـشمرس  دیاب  ناشیا ، هب  هقالع  تدارا و  زاربا  زا  ریغ  ترـضح ، نآ  هب  نادنم  هقالع 
.دنریگ راک  هب  دوخ  یگدنز  رد  هدرک ، لمع  نادب 

تدابع يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   - 2

ای تفگ : درک و  دیشروخ  يوس  هب  یهاگن  گنج  مرگ  امرگ  رد  يدئاص ، همامثوبا  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  یکی 
يزامن هک  نآ  لاح  منک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  مراد  تسود  .تسا  هتـشذگ  راهنلا  فصن  زا  باتفآ  هدش و  ناذا  هماگنه  هَّللا ! دـبع  ابا 

.مشاب هدروآ  ياج  هب  هدش ، کیدزن  نآ  تقو  هک 

: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  ماما  ماگنه ، نیا  رد 

اذه معن  نیرکاذلا ، نیّلصملا  نم  هَّللا  کلعج  هالصلا ، َترکذ  »

ص:22

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 219ناهفصا   هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


تقو لّوا  هلب  .دهد  رارق  رکذ  لها  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  يدرک ، دای  ار  زامن  »(1) ؛ .یّلصن یتح  اّنع  اوّفکی  نأ  مهولس  اِهتقو ، لّوأ 
.دیناوخب زامن  ات  دنک ، فقوتم  ار  گنج  هک  دیهاوخب  نمشد  زا  .تسا  زامن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  تاکن 

: تسا هّجوت  روخرد  یتاکن  زین  نانخس  نیا  رد 

ساّسح تیعقوم  نیا  رد  میتسه و  گنج  ریگرد  نونکا  دومرفن : مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، حرطم  ار  زامن  عوضوم  همامثوبا  یتقو  فلا )
.درک اهر  ار  گنج  ناوت  یمن 

.دومرف اعد  دوب ، زامن  دای  هب  هک  ار  همامثوبا  نانخس ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ب )

هکلب .یتخادـنا  زامن  دای  هب  ارم  ینَترکذ ؛» : » دـندومرفن ور  نیا  زا  .دنتـشاد  هّجوت  زامن  هب  همامثوبا  زا  رتشیب  ًاعطق  مالـسلا  هیلع  ماما  ج )
.درک انعم  تسرد  ّتقد و  اب  ار  ماما  نخس  دیاب  نیاربانب  .يدرک  دای  ار  زامن  هالصلا ؛» َترکذ  : » دندومرف

.دیهاوخب تصرف  تدابع  يارب  اهنت  نمشد  زا  هک  دهاوخ  یم  دوخ  باحصا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  اه ، يراوشد  همه  نآ  دوجو  اب  د )

.دنتسیاب وا  يور  شیپ  ات  داد  روتسد  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  دومرف ، داریا  هک  ینانخـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هَّللا دبع  نب  دیعس  دش و  باترپ  ترضح  يوس  هب  يریت  ماگنه ، نیا  رد  .داتسیا  زامن  هب  شنارای  هدنامیقاب  زا  یمین  اب  ترضح  هاگ  نآ 
ياپ زا  هکنآ  ات  تخاس  نمشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  زین  نآ ، زا  سپ  هنوگ  نیدب  .دیرخ  ناج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ربارب  رد  ار  دوخ 

(2) .داتفا نیمز  رب  دمآرد و 

ص:23
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راپـسهر مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  زا  دـیاب  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  مالـسلا ، مهیلع  شباحـصا  ماما و  راتفر  نانخـس و  نیا  زا  دـیاب  ام 
.دوش یمن  هتفریذپ  ام  زا  زین  رگید  لامعا  میهدن ، تیّمها  زامن  هب  رگا  .میهدب  تیّمها  زامن  هب  میوش و  ادخ  هاگراب 

ناسنا زاورپ  يوکس  دجسم  زامن و  هک  تسا  ّتلع  نیدب  هدش ، هداد  رارق  نآ  رد  زامن  يرازگرب  دجسم و  تخاس  يارب  یناوارف  باوث 
رازگیر کشخ و  نیمز  يور  هرطق  نیا  رگا  .دـیآ  یم  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  هک  تسا  بآ  هرطق  کـی  دـننام  ناـهج  نیا  رد  ناـسنا  .تسا 

، تسین هرطق  رگید  دتفیب ، ایرد  رد  بآ ، هرطق  نیمه  رگا  یلو  دـنام ؛ یمن  یقاب  وا  زا  يرثا  چـیه  دور و  یم  نیب  زا  گنرد  یب  دـتفیب ،
هجیتن رد  ییادـخ و  درک ، ادـیپ  طابترا  ادـخ  اب  تدابع ، زامن و  هطـساو  هب  رگا  ایند  نیا  رد  ناسنا  .دوش  یم  يدـبا  تسا و  ایرد  هکلب 

.دش دهاوخ  كاله  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  دشابن ، هطبار  نیا  رگا  دش و  دهاوخ  هنادواج 

ار دوخ  مدرم ، نیا  تسا و  هدروآ  شیوـخ  تّما  يارب  ادـخ  يوـس  زا  ار  نید  نیا  هک  يربماـیپ  تسا ، راـب  فسأـت  روآ و  درد  ردـقچ 
دهاوخب تصرف  نانآ  زا  ادخ ، یگدنب  تدابع و  يارب  دیاب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شدنزرف  دنناد ، یم  وا  رادفرط  ناملـسم و 

هک اجنآ  ات  دـننک ، یم  اهر  شنارای  وا و  يوس  هب  ریت  ناراب  دروآ ، اج  هب  فوخ  زامن  تروص  هب  ار  زامن  دوش  یم  راچان  هک  یناـمز  و 
؛ دروآ اج  هب  هنوگ  نیا  ار  رهظ  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنتفا  یم  نیمز  يور  هب  اهریت  دروخرب  رثا  رد  ناشیا  ناظفاحم  زا  یضعب 

.تشاد رارق  البرک  غاد  ياه  كاخ  يور  شکرابم  تروص  هک  درک  ادا  يا  هنوگ  هب  ار  رصع  زامن  یلو 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  : مود لصف 

همدقم

دای و  »(1) ؛ َنیِِملاّظلا يِدـْهَع  ُلانی  َلاق ال  ِیتیِّرُذ !؟ ْنِمَو  َلاق  ًامامِإ ، ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف ، ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  اَذِإَو  »
رارق نم  انامه  دومرف : ادخ  .داد  ماجنا  تسرد  ار  همه  سپ  ییاهروتسد ، هییـسو  هب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  دومزآ  هک  ار  ینامز  روآ 

.دوش یمن  نارگمتس  لماش  نم  نامیپ  دومرف : دنوش )؟ یم  ماما   ) زین منادنزرف  زا  تفگ : میهاربا  مدرم  ماما  ار  وت  متسه  هدنهد 

مالسا رد  تماما  یخیرات  هقباس  تیمها و 

سب نیمه  عوضوم ، نیا  تیّمها  نایب  يارب  .تسا  یمالـسا  ینید و  ثحابم  نیرت  مهم  نیرت و  یلـصا  زا  تماما ، ماما و  هراـبرد  ثحب 
نآ ناـشیوخ  عمج  رد  ینلع  یمـسر و  تروـص  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  ادـخ  رما  هب  هک  یناـمز  راذـنالا ، موـی  رد  هک 

.دوش یم  نایب  ترضح  نآ  حیرصت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  زا  سپ  زین  تماما  عوضوم  دوش ، یم  حرطم  ترضح 

ص:25
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هیآ ریـسفت  هب  هک  یناـمز  یّنـس -  هعیـش و  زا  ّمعا  نآرق -  نارّـسفم  دنـسر و  یم  ربماـیپ  ینلع  غیلبت  عوضوم  هب  یتقو  ناـسیون  خـیرات 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامز  .دننک  یم  لقن  ار  ناتـساد  نیا  دـنزادرپ ، یم   (1)« َنِیبَْرقَألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأَو  »

ییاذغ دومرف : دنراذگ ، یم  ار  یناوجون  نارود  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ترـضح  نآ  داد ، ار  دوخ  ناکیدزن  راذنا  روتـسد  هلآو 
دوخ نانخـس  اب  بهلوبا  اذـغ ، مامتا  زا  لبق  .مییامن  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ناکیدزن ، ناشیوخ و  زا  ییاریذـپ  نمـض  ات  نک  مهارف 
دوخ نانخس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  هدامآ  ییاذغ  زین  زور  نآ  يادرف  هجیتن ، رد  هک  درک  جراخ  يّدج  تلاح  زا  ار  سلجم 
امـش زا  کی  مادک  ...هدرواین  ما ، هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  دوخ ، نادنواشیوخ  يارب  سک  چـیه  دومرف : زاغآ  هنوگ  نیا  ار 

.دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ات  دوب  دهاوخ  نم  نابیتشپ 

! مدرم يا  دومرف : ترضح  .داد  خساپ  هک  دوب  يدرف  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راب ، ره  دومرف و  رارکت  ار  تانایب  نیا  راب  هس  ترضح 
(2) .دینک يوریپ  وا  زا  دیهد و  شوگ  شنانخس  هب  .تسا  امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناوج ، نیا 

ربمایپ لوا  نخـس  يو  .دنوش  یم  هدش و  بکترم  یگرزب  تنایخ  خـیرات ، نید و  هرابرد  يربط ، دـننام  دارفا ، یخرب  هک  تسا  ینتفگ 
« اذک اذـک و   » هب فذـح و  ار  تسا -  نم  زا  سپ  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  وا  دروآ ، نامیا  نم  هب  لّوا  سک  ره  هلآو -  هیلع  هللا  یلص 

.تسا هدرکن  لقن  ار  يدعب » نم  یتفیلخو  ییصو  یخأ و  اذه  ّنإ  : » دومرف هک  ترضح  نآ  حیرصت  نیا  زین  و  هدرک ، افتکا 

ص:26
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هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( www.Ghaemiyeh.comمالسلا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
http://www.ghaemiyeh.com


هک هدروآ  ار  يا  هلمج  هاگآدوخان  يربط  دـنادرگ ، یمرب  ناشدوخ  هب  ار  نانئاخ  هنیک  تسا و  قح  ياقب  نماض  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 
کنبال عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقیو  نوکحـضی  موقلا  ماقف  دسیون ..« : یم  وا  دنک ، یم  بآ  رب  شقن  ار  وا  هشقن  الماک 
نارگید رب  وا  زا  تعاطا   » هک هدوب  نیا  هدش ، هدروآ  اذک » اذک و   » نآ ياج  هب  هدش و  فذح  هک  یبلاطم  دوش  یم  مولعم  . (1)« عیطتو

.تسین هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  تماما و  زج  يزیچ  نآ ، و  تسا » بجاو 

عوضوم لصا  اهنت  هن  درک ، غالبا  ینلع  ار  دوخ  تلاسر  هک  يا  هسلج  نیتسخن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا  مّلـسم  هچنآ 
هدافتسا یبوخ  هب  دش ، هدروآ  ثحب  زاغآ  رد  هک  يا  هفیرـش  هیآ  زا  .دومرف  نییعت  زین  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  هکلب  درک ، تابثا  ار  تماما 

، هدش بکترم  هانگ  کی  هک  يدرف  دبای و  تسد  تماما  ماقم  هب  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـشاد  یـشزغل  نیرتمک  یـسک  رگا  هک  دوش  یم 
.دشاب ماما  مدرم  يارب  دنوادخ ، يوس  زا  دناوت  یمن  یناسنا  نینچ  هیآ ، نیا  حیرصت  هب  دوش و  یم  بوسحم  راکمتس 

تماما هاگیاج 

نآ ناوت  یم  میهد ، رارق  مه  رانک  تسا -  هدش  داریا  فلتخم  دراوم  رد  هک  ار -  تماما  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  رگا 
: درک میسقت  شخب  هس  هب  ار  اه 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  نانخس  رد  ماما  عون  ود  دوجو  ( 1

ران رون و  ناماما  قیداصم  رکذ  ( 2

ماما طیارش  ( 3

ص:27

 . ص 75 ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج  . 13 - 1
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یهارمگ ناربهر  تیاده و  نایاوشیپ 

قارع يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  یلاما : باتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هعیـش ، گرزب  ثّدـحم  لـقن  هب  اـنب 
َّلُک اوُعْدَن  َمْوی   » هفیرـش هیآ  حیـضوت  ماما  زا  دش و  دراو  ناشیا  رب  بلاغ  نب  ریـشب  مان  هب  يدرم  دندیـسر ، هیبلعث  هب  دـندرک و  تکرح 

: دومرف ترضح  .درک  اضاقت  ار  ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ 

 - : ّلجوّزع هلوق -  وهو  رانلا ؛ یف  ءآلؤهو  هّنجلا  یف  ءآلوه  اهیلإ ؛ هوباجأف  ٍهلالـض ، یلإ  اعد  مامإو  هیلإ ؛ هوباجأف  يده ، یلإ  اعد  مامإ  »
تباجا و تیاده ) ریسم   ) نآ رد  ار  وا  یهورگ  سپ  دناوخ ، یم  ارف  تیاده  يوس  هب  ییاوشیپ  . (1)« ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِهَّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف  »

یم یهارمه  تباجا و  یهارمگ ) ریـسم   ) نآ رد  ار  وا  یهورگ  سپ  دناوخ ، یم  ارف  یهارمگ  يوس  هب  ییاوشیپ  .دننک و  یم  یهارمه 
یهورگ : » هک تسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  نیا  .دنتـسه و  خزود  شتآ  رد  مود ) هورگ   ) نانآ تشهب و  رد  لوا ) هورگ   ) نانآ .دننک 

«. دنتسه خزود  شتآ  رد  یهورگ  تشهب و  رد 

یم نخس  يربهر  عون  ود  زا  لباقتم و  هورگ  ود  زا  دیجم ، نآرق  زا  هیآ  ود  رب  هیکت  اب  نانخس ، نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اه هورگ  نینچ  هشیمه  یگدنز ، هنحص  رد  .تسوا  راکفا  ربهر و  کی  زا  هدنریگ  ماهلا  یکّتم و  هورگ ، ود  نیا  زا  کی  ره  هک  دیوگ ،
هب ار  ناـسنا  هک  يربهر  زا  تخانـش و  دـیاب  دـنراد ، شیپ  رد  هک  يا  هماـنرب  اـب  ار  ناربهر  نیا  .دوب  دـنهاوخ  هدوب و  یناربهر  نینچ  و 

.درک يوریپ  دنک ، یم  توعد  یناسنا  تداعس  يوس 

ص:28

ص 131. سلاجملا ، وأ  یلامألا  . 14 - 1
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ران رون و  ناماما  قیداصم 

نیا زا  یکی  دـنک ، دزـشوگ  مدرم  هب  ار  نانآ  ندوب  قیالان  هیما و  ینب  نامکاح  هرهچ  دـنک  یم  شالت  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مهم  تیصو  نتفرگ  هدیدان  هب  هراشا  دراوم ،

یخیرات همدقم 

هّکم نوریب  هب  ساّبع  اب  هاگنابش  شیرق ، بزح  سییر  نایفسوبا  .دمآرد  مالسا  نازابرس  لماک  هرـصاحم  هب  هّکم  يرجه ، متـشه  لاس 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يرهاظ  تردق  وس ، کی  زا  يو  .درک  هدهاشم  هّکم  فارطا  عفترم  ياه  هّلق  يالاب  رب  ار  شتآ  ياه  هلعش  دمآ و 

نتفرگ وضو  ماگنه  رد  هک  ترـضح -  نآ  يونعم  ذوفن  زا  رگید ، يوس  زا  دـید و  هداـیپ  هراوس و  حلـسم  يورین  رازه  هد  رد  ار  هلآو 
دوخ سابل  ندـب و  هب  كّربت  يارب  ار  نآ  دـتفیب و  نیمز  هب  ربمایپ  يوضو  بآ  زا  يا  هرطق  دـنراذگ  یمن  ترـضح  نآ  ناوریپ  ناشیا ،

.دش میلست  شتیعقوم  ناج و  ظفح  يارب  راچان  دنام و  ریحتم  دنلام -  یم 

هب نادناخ  نیا  دیراذگن  هک  درک  رایـسب  شرافـس  ربمایپ  ّتلع  نیمه  هب  .دـنتفریذپن  داقتعا  اب  ار  نید  شنادـناخ  نایفـسوبا و  نیاربانب ،
.درک دنهاوخ  هدنز  ار  دوخ  یلهاج  موسر  بادآ و  هک  دنبای  تسد  تردق  یعامتجا و  تیعقوم 

مان هب  نایفـسوبا  نادـنزرف  زا  یکی  رمع ، مود  هفیلخ  دـش ، حـتف  ماش  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  هس  هنافـسأتم 
هرادا نمـض  هک  تشاد  زاین  يدرف  هب  تموکح ، زکرم  زا  رایـسب  هلـصاف  اـب  هک  يا  هقطنم  .درک  بوصنم  ماـش  يرادناتـسا  هب  ار  دـیزی 

.دندوب لوغشم  مالسا  اب  گنج  هب  نآ ، زا  لبق  لاس  جنپ  ات  نادناخ  نیا  هک  یلاح  رد  دناسانشب ، مدرم  هب  زین  ار  ادخ  نید  هقطنم ،

ص:29
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ماش تراما  يرادناتـسا و  هب  ار  هیواعم  ینعی  نایفـسوبا  رگید  دـنزرف  رَمُع ، دُرم و  ابو  رثا  رد  نایفـس ، یبا  نب  دـیزی  دـعب ، لاـس  راـهچ 
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  ربارب  رد  دعب  درک و  تسایر  لاس  هدجیه  دودح  تسد ، رود  يا  هقطنم  رد  هیواعم  .درک  بوصنم 
شریذپ هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ندرک  راداو  اب  مه  دعب  .درک  ینابیتشپ  ای  يربهر  میقتسم ) ریغ  ای  میقتـسم   ) ار گنج  هس  داتـسیا و 

ات هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  اقیرفآ  اپورا و  ایسآ ، ياه  هّراق  رد  یمالسا  ياه  نیمزرـس  همه  روما  مامز  سب ، شتآ 
هدعو فالخرب  يزاس ، هنیمز  اب  ماجنارس  درک و  راتفر  نید  مان  هب  تساوخ ، هک  هنوگره  لاس ، .تفرگ و 42  تسد  رد  تصش ، لاس 

، یقالخا یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هک  ار  دـیزی  دوب ، هداد  هک  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما  اب  گنج  نایاپ  رد  هدـش  اـضما  هماـن  ناـمیپ   ) يا
.درک ّطلسم  زور  نآ  ناهج  ناناملسم  تارّدقم  رب  تشادن ، يداقتعا  یسایس و 

دساف نارادمامز  ندومن  اشفا 

: دننام .دناسانشب  ار  هیما  ینب  يافلخ  هرهچ  ات  درک  شالت  نوگانوگ  دراوم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

زا ناورم  .دش  ور  هب  ور  هنیدم  قباس  رادناتـسا  مکح ، نب  ناورم  اب  هار  نیب  رد  هنیدم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1
تعیب نیا  درک : ضرع  ترـضح  هب  يو  هک  تسا  بلاج  .دومن  بیغرت  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  ترـضح  نآ  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  نآ 
يارب تساـیر  يربهر و  ندوب  مارح  هراـبرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیکا  تیـصو  ماـما  .تسا  امـش  ياـیند  نید و  حالـص  هب 

: دندرک حرطم  هنوگ  نیا  نایفسوبا ، نادناخ 

ص:30
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اذإف نایفس  یبأ  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا  لوقی : هَّللا  لوسر  يّدج  ُتعمس  دقلو  .دیزی  لثم  ٍعارب  هّمألا  تیُلب  اذإ  مالـسلا  مالـسإلا  یلع  »
دیاب کنیا  »(1) ؛ قسافلا دـیزیب  هَّللا  مهالتباف  اورقبی  ملف  ربنملا ، یلع  هنیدـملا  لهأ  هآر  دـقو  .هنطب  اورقباـف  يربنم  یلع  هیواـعم  متیأر 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  .تسا  هدش  راتفرگ  دیزی  دـننام  ییاوشیپ  هب  تّما  هک  دوش  هدـناوخ  مالـسا  هحتاف 
شمکـش سپ  دیدرک ، هدهاشم  نم  هاگیاج  ربنم و  رب  ار  هیواعم  هک  یماگنه  سپ  .نایفـس  یبا  نادناخ  رب  تسا  مارح  تفالخ  دومرف :

راک و تیـصعم  دیزی  هب  ار  نانآ  ادخ  دـندیردن و  ار  وا  مکـش  دـندید و  ترـضح  نآ  ربنم  يور  رب  ار  وا  هنیدـم  لها  دـینک و  هراپ  ار 
.تخاس راچد  قساف 

زا تسا  ترابع  نآ  دـش و  نایب  همدـقم  رد  هک  دراد  یمهم  رایـسب  عوضوم  هب  هراشا  دـش ، لقن  هراب  نیا  رد  ترـضح  زا  هک  یناـنخس 
، ماش دـننام  یّمهم  زکارم  روما  هرادا  طیارـش  هک  يدارفا  ندـناسر  تردـق  هب  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  ياـفلخ  فّلخت 

.دنتشادن ار  هفوک  هرصب و  هّکم ، هنیدم ،

: دراد دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  نیا  رد  مهم  هتکن  دنچ 

.دور یم  نیب  زا  مالسا  تایح  هیما ، ینب  يافلخ  دوجو  اب  فلا )

.تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  يارب  یمالسا  تفالخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  ساسا  رب  ب )

ص:31
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.درک هناّحلسم  گنج  دیاب  هیما ، ینب  تسایر  تفالخ و  ربارب  رد  ج )

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  يورخا  يویند و  تخس  تازاجم  نیبصاغ  ربارب  رد  توکس  شزاس و  د )

رد ترضح  نآ  دومن ، هیصوت  هعماج  حلاصم  تیاعر  هب  ار  ماما  وا  هک  یماگنه  هیواعم ، تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 2
: دسیون یم  وا  خساپ 

رب وت  تیمکاح  زا  تّما ، نیا  رب  رت  گرزب  يا  هنتف  نم  اـنامه  و  »(1) ؛ اهیلع کتیالو  نم  هّمألا  هذـه  یلع  مظعأ  ًهنتف  ملعأ  ّینإو ال  »... 
.مسانش یمن  نانآ 

ماما دـنک ، بوصنم  دوخ  ياج  هب  ار  دـیزی  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  اب  دوخ  هدـهاعم  فالخرب  تفرگ ، میمـصت  هیواعم  هک  ینامز  ( 3
یم نینچ  دیزی  يراوخ  بارـش  هرابرد  هلمج  زا  هدرک ، نایب  هیواعم  يارب  ار  دیزی  ددـعتم  تافارحنا  يا  همان  یط  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

: دسیون

هنوگچ سپ  .تسین  مهرد  کی  ظفح  يارب  نیما  راوخ ، بارش  »(2) ؛ ...هّمألا یلع  فیکف  مهرد  یلع  ٍنیمأب  رکسملا  براش  سیلو  »..
.دشاب يراد  تموکح  يارب  نیما 

یتخبدب همه  ساسا  هدرک و  شالت  يّدج  حیرص و  يا  هنوگ  هب  دوخ ، نامز  رد  یهارمگ  ناربهر  یفرعم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 
.دومرف نایب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شرافس  هب  یهّجوت  یب  ار  ناناملسم  ياه 

ص:32

مالسلا ص 92. هیلع  نیسح  مامالا  ملاوعلا ، ص 256 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  . 16 - 1
ص 459. ج 63 ، راونالا : راحب  ص 133 ؛ ج 2 ، مالسإلا ، مئاعد  ص 258 ؛ نامه : . 17 - 2
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هتسیاش ماما  یفّرعم 

تیعقوم رد  دوب -  ترـضح  نآ  دوخ  هک  ار -  نامز  تیادـه  رون و  ماما  هیما ، ینب  دـساف  ناربهر  یفّرعم  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دننام داد ، رارق  هراشا  دروم  بسانم  ياه 

دیزی دوخ و  یفرعم  زا  دعب  ماما  دوب ، هدرک  توعد  ار  ترضح  تعیب ، نتفرگ  يارب  هبتع ، نب  دیلو  هنیدم ، ریما  هک  يا  هسلج  رد  فلا )
: دومرف

مولعم مینک ، یم  هاگن  امش  ام و  درذگ و  یم  امش  ام و  رب  نامز  »(1) ؛ هفالخلاب ّقحأ  انیأ  نورظنتو  رظننو  نوحبصتو  حبصن  نکیلو  »...
.تفالخ هب  تسا  راوازس  ام  زا  کی  مادک  دش  دهاوخ 

مدرم نآ  هب  باطخ  بسانم  ياه  تصرف  رد  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل  اب  ندـش  ور  هبور  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ب )
: دومرف هک  دوب  فارش ) لزنم  رد   ) رصع زامن  زا  دعب  ترضح  ینارنخس  نیمود  .دومرف  داریا  ینانخس 

ءآلؤه نم  رمألا  اذـه  هیالوب  یلوأ  دـمحم  تیب  لهأ  نحنو  .هَّلل  یـضرأ  نکی  هلهأل ، قحلا  اوفرعتو  هَّللا  اوقّتت  نإ  مّکنإـف  ساـنلا ! اـهیأ  »
، دـشاب قح  لـها  تسد  رد  قح  هک  دـیریذپب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم ! يا  »(2) ؛ ناودـعلاو روجلاب  نیرئاسلاو  مهل  سیل  ام  نیعّدـملا 
هک هیما  ینب  هن  میراوازـس ، هتـسیاش و  مدرم  يربهر  تیالو و  هب  ربمایپ  تیب  لها  اـم  دـیدرگ و  دـهاوخ  دـنوادخ  يدونـشوخ  بجوم 

.دنتسه یقاب  ینمشد  متس و  رب  دننک و  یم  غورد  ياعّدا 

ص:33

ص 131. مّرقملا ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  . 18 - 1
ج 2 ص 79. دیفم ، داشرا  ص 148 ؛ تداهش ، ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  . 19 - 2
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ینب نامکاح  يارب  ار  گرزب  مرج  تفه  هکنآ  زا  دعب  ّرح  نایرکشل  هب  باطخ  دوخ ، ینارنخس  نیموس  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ج )
: درامش یم  هیما 

»(1)؛ ...ریغ نّمم  ُّقحَأ  انأو  ...ناطیشلا  اومزل  دق  ءآلؤه  ّنإ  »...

.هیما ینب  ناراذگ  تعدب  هن  مراد ، نیملسم  نایم  رد  ار  تفالخ  یگتسیاش  نم  ...دندرک و  يوریپ  ناطیش  زا  هیما  ینب  انامه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

، دنا هدش  هدوسآ  وا  ّرش  زا  ناناملسم  هدیسر و  تکاله  هب  هیواعم  هک  کنیا  دندوب : هتشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم 
يربهر تیاده و  تاجن  لحاس  هب  ار  ام  هتـسکش  یتشک  دناهرب و  ینادرگرـس  زا  ار  ام  هک  میناد ، یم  ربهر  ماما و  دـنمزاین  ار  دوخ  ام 

عطق ار  وا  اب  يراکمه  عون  ره  میا و  هتساخرب  تفلاخم  هب  رهـش  نیا  رد  دیزی  رادنامرف  ریـشب ، نب  نامعن  اب  هفوک ، مدرم  ام  کنیا  .دنک 
راـک هب  امـش  فادـها  دربـشیپ  رد  میراد ، ناوـت  رد  هچنآ  .میتـسه  امـش  رظتنم  مینک و  یمن  تکرـش  يو  زاـمن  رد  یتـح  مـیا و  هدرک 

.درک میهاوخن  یهاتوک  وت  هار  رد  ناج  راثن  لام و  لذب  زا  تسب و  میهاوخ 

: تسا هدمآ  ترابع  نیا  دنتشون ، نانآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یخساپ  نایاپ  رد 

! مدوخ ناج  هب  دـنگوس  »(2) ؛ هَّللا تاذ  یلع  هَسفن  سباحلاو  قحلاب  نئادـلاو  طسقلاب  ُذـخآلاو  باتکلاب  لماعلا  ّالإ  مامإلا  اـم  يرمُعلف  »
.يروحم ادخ  قح و  هب  يرادافو  تلادع ، اب  یهارمه  نآرق ، هب  لماع  تسین : ماما  دشابن ، طرش  راهچ  ياراد  هک  یسک 

ص:34

ص 377. راونالاراحب ج 44 ، فنخم ص 83 ؛ یبال  فطلا  هعقو  ص 79؛ دیفم ج 2 ، داشرا  . 20 - 1
 . ص 313 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ص 21 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  . 21 - 2
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« باتکلاب لماعلا  : » نآرق هب  لماع   - 1

، دـنک يربهر  ار  یمالـسا  یطیحم  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  .قالخا  ماکحا و  تاداقتعا ، دـنعوضوم : هس  روحم  نآرق ، تایآ  هعومجم 
هب دناوت  یم  یسک  .دشاب  يو  تاذ  رد  نید  تاداقتعا  خوسر  يایوگ  وا  راتفر  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، نید  یلمع  همـسجم  تسا  مزال 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالسا ، ردص  رد  هعجاف  نیرت  گرزب  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  نآ  هک  دنک  لمع  نید  ماکحا 
هب زا  ریغ  ینعی  دنـشاب ؛ مه  ماکحا  نیبم  نآرق و  رّـسفم  هک  دنداد  یم  قح  دوخ  هب  دـندرک ، بحاصت  ار  تفالخ  هک  يدارفا  دوب ، نیا 

لوسر ياج  هب  هدرک و  لاغـشا  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  بارحم و  ناناملـسم  یعامتجا  یـسایس و  تردق  نتفرگ  تسد 
.دندوب رادروخرب  ینید  تاعالّطا  نیرتمک  زا  هک  یلاح  رد  دنتفگ ، یم  نخس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

.دوب هدنز  هّچب  هک  یلاح  رد  دننک ، نفد  شَمِحر  رد  هّچب  اب  دوب ، هتفر  ایند  زا  هک  ار  يا  هلماح  نز  داد  روتـسد  رمع )  ) مود هفیلخ  ًالثم 
کلهل یلع  الول  : » تفگ رمع  هاگ  نآ  .دنروآرد  ردام  مکـش  زا  ار  هّچب  دیاب  هک  دنداد  ار  حیحـص  مکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

«. رمع

« طسقلاب ذِخآلاو  : » تلادع اب  یهارمه   - 2

.(1)« هفَصَّنلاو فصنلاک  لدعلاب  بیصنلا  وه  طسقلاو 

هک دراد ؛ دوجو  باتک  رد  زین  دعب  طرش  هس  عقاو ، رد  هک  دندرک ، رکذ  لوا  طرـش  ار  میرک ) نآرق   ) باتک هب  لمع  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنا هدش  هدروآ  ماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  ناونع  هب  تیمها ، رظن  زا  هس  نیا 

ص:35
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...دیشاب تلادع  هدنراد  اپ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (1) ؛  .ِ.« ِهَّلل َءآدَهُش  ِطْسِقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  »

هک دشاب  یـسک  دیاب  ناناملـسم  هعماج  ياوشیپ  ماما و  تسا  یعیبط  دـنک ، یم  شرافـس  لدـع  هماقا  هب  ار  ناناملـسم  همه  نآرق  یتقو 
نیمه رب  .تفریذـپ » مهاوخن  مریگب ، يا  هچروم  ناهد  زا  متـس  يور  زا  ار  يوج  تسوپ  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  ملاـع  همه  رگا  : » دومرف

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ساسا ،

ام »(2) ؛ ناودعلا روجلاب و  نیرئاسلاو  مهل  سیل  ام  نیعّدملا  ءآلؤه  نم  رمألا  اذـه  هیالوب  یلوأ  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  تیب  لهأ  نحن  »
ینمشد متس و  رب  دننک و  یم  غورد  ياعّدا  هک  ینایعّدم  نیا  زا  تفالخ )  ) رما نیا  يارب  میتسه  راوازس  مالسلا  مهیلعدمحم  تیب  لها 

.دنتسه یقاب 

هک دنتـسه  يرگمتـس  نامدرم  دنناد و  یم  تموکح  نیا  بحاص  ار  دوخ  غورد ، هب  هیما  ینب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب ،
یلو تسا ؛ صاخـشا  يدرف  یگدـنز  باتکلاب ،» لماعلا   » لوا طرـش  زا  دوصقم  مییوگب : هک  تسا  نیا  رتهب  .درک  هزرابم  نانآ  اب  دـیاب 

.تسا مکح  يارجا  اه و  ناسنا  عامتجا  طسقلاب ،» ذخالا   » مود طرش  زا  روظنم 

« قحلاب نئادلاو  : » قح هب  يرادافو   - 3

.(3)« کلذک هب  نیدتو  هب  دبعت  ًانیِد : مالسإلاب  نالف  ناد 

رادافو نآ  داعبا  همه  رد  قح  هب  ناگمه  زا  شیب  دیاب  دوخ  دنک ، تیاده  قح  هار  هب  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  هک  تیادـه ، قح و  رب  ماما 
نیا يانعم  دشاب ،

ص:36

هیآ 135. ءاسن ، هروس  . 23 - 1
 . ص 148 تداهش ، ات  هنیدم  زا  نیسح  ماما  نانخس  . 24 - 2

 . ص 252 ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  . 25 - 3
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رد ندوب  راکهدب  نیا  هاگ  چیه  دنادب و  قح  راکهدـب  ار  دوخ  دـیاب  هشیمه  هعماج  ماما  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج 
.دنکن شومارف  ار  نید  ربارب 

« هَّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  : » يروحم ادخ   – 4

یـسک یلو  دـنور ؛ یم  دوخ  یـصخش  يویند و  ياهراک  لابند  هب  هاگ  نآ  دـنزادرپ ، یم  دوخ  يدابع  فیاظو  هب  هعماج ، يداع  دارفا 
يارب اسر  ابیز و  رایـسب  هلمج  نیا  .دشاب  ادخ  قلخ  نید و  تمدخ  رد  هراومه  دیاب  دریگ ، یم  تسد  هب  ار  یمالـسا  هعماج  تماما  هک 

راد ناکس  ریما و  هک  یناسک  رتشیب  هتـشذگ ، نورق  رد  هک  تسا  فّسأت  ياج  رایـسب  .تسا  یمالـسا  هعماج  کی  رد  تماما  رما  نییبت 
يراتفرگ رب  هک  نیا  زج  هداد و  رارق  رتشیب  یبلطاـیند  ینارذـگ و  شوخ  يارب  يا  هلیـسو  ار  دوخ  تیعقوم  دـنا ، هدوب  یمالـسا  عماوج 

.دنا هدرکن  يراک  دنیازفیب ، ناناملسم  ياه 

هدرک ادـخ  رب  فقو  دوجو  همه  اب  ار  شدوخ  دـیاب  نیملـسم  ربهر  ماـما و  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هلمج  زا  دوصقم  تروص  ره  رد 
.دوش یم  هدافتسا  زین  تّما  هب  ماما  يرازگ  تمدخ  رد  صالخا  موزل  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  ترابع  نیا  زا  .دشاب 

هنیمز يا  هنوگ  هب  تماما ، طیارش  نیرتمک  نتشادن  ّتلع  هب  دندیسر ، تردق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یناسک 
اب دوب ، تماما  ياه  یگژیو  همه  ياراد  هک  قح ، رب  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنزرف  لاس ، هاجنپ  زا  سپ  هک  دـندرک  مهارف  ار 
رس هنایشحو  دندرک و  هرصاحم  طیارش  نیرتدب  رد  البرک  نیمزرس  رد  ار  وا  زین  ماجنارـس  دنوش و  قارع  ياه  نابایب  هراوآ  شتیب  لها 

.دندیشک شتآ  هب  ار  شهاگ  همیخ  هدرک و  ادج  شندب  زا 

ص:37
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  دساف  دارفا  دیهش و  يارب  گرم  یگنوگچ  : موس لصف 

همدقم

ار امش  حور ) ، ) هدش رومأم  امش  رب  هک  گرم  هتـشرف  وگب : »(1) ؛ َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتی  ْلـُق  »
.دنادرگ یم  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  ار  امش  سپس  دریگ و  یم 

میرک نآرق  رد  توم  يانعم 

اهنت .درک  دهاوخن  دوبان  ار  وا  هاگ  چیه  تخاس و  مهارف  زین  ار  وا  يونعم  يّدام و  یگدنز  بابـسا  دـیرفآ و  ار  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ 
شیپ يرهق  روط  هب  رـشب ، دارفا  همه  يارب  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياـه  لاـقتنا  دـهد ، یم  يور  وا  یگدـنز  ریـس  رد  هک  یّمهم  لّوحت 
يّدام یگدـنز  زاغآ  ایند و  نیا  رد  ندـمآ  ردام و  مِحر  نتـشاذگ  رـس  تشپ  تسه ، ناسنا  يارب  هک  یلاـقتنا  نیتسخن  .دـمآ  دـهاوخ 

.دهد قیبطت  نآ  طیارش  اب  ار  دوخ  دیاب  ًاترورض  هک  تسا 

نآ هب  ای  یهلا ، گرزب  ناحتما  رد  تکرش  ایند و  نیا  هب  ندمآ  زا  سپ  ناسنا 

ص:39
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زا دـیاب  لاح ، ره  هب  .تسا  هدوب  یهارمگ  تهج  رد  وا  تکرح  هکنیا  ای  تسا و  هدیـسر  هدوب ، مزال  هک  یّقرتم  هاگیاج  يونعم و  دـش 
یلِإ ٌخَزَْرب  ْمِِهئآرَو  ْنِمَو  .خزرب ...«  ملاع  هب  نآ  دورو  مسج و  زا  حور  ندش  ادج  يّدام و  یگدنز  زا  جورخ  دوش ، جراخ  هلحرم  نیا 

.(1)« ...َنُوثَْعبی ٍمْوی 

ياپ نم ، تسد  دوش : یم  هتفگ  هرمزور  تارواحم  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  وا  حور  ناسنا  کی  يدوجو  تیصخش  ساسا  تسا : ینتفگ 
نآ هب  تسایند و  رد  نآ  راک  رازبا  ندـب ، هک  تسا  یعقاو  ناسنا  نَم »  » نیا تسا ، وا  يارب  ندـب  هک  تسیک  نَم »  » نیا .نم  ندـب  نم و 
وا ندـب  نّفعت  يوب  دوش و  ظـفح  صخـش  مارتحا  هکنآ  يارب  دوش ، ادـج  مسج  سفق  نیا  زا  حور  هک  هاـگ  نآ  .دوش  یم  هتفگ  حور 
اب وا  تیـصخش  یلو  تسا ؛ هدش  ضوع  ندب  نیا  اهراب  شتایح  لوط  رد  زین  ًالبق  هتبلا  .دننک  یم  نفد  ار  نآ  دـنکن ، تیذا  ار  نارگید 
رد .تسا  مولعمان  نآ  نامز  هک  تسا  تمایق  هب  خزرب  ملاع  زا  وا  لاقتنا  ناسنا ، ریس  هلحرم  نیموس  .تسا  هدنام  یقاب  تاصخـشم  همه 

.دوب دهاوخ  مولعمان  زین  خزرب  رد  ناسنا  تماقا  تّدم  هجیتن 

زا ندش  ادـج  دـشاب ، هدیـشک  دـنب  هب  ار  وا  ایند  ياه  هبذاج  دـشاب و  رتشیب  تایّدام  هب  ناسنا  یگتـسباو  هچ  ره  ایند ،)  ) مود هلحرم  رد 
زا يدنم  هرهب  نیع  ردو  دشاب  هدرک  تیبرت  ینید  ياهرایعم  ساسارب  ار  دوخ  رگا  لباقم  رد  .دوبدـهاوخ  رت  تخـس  وا  يارب  اه  هقالع 

تروص رد  تسا  رـضاح  هکلب  تسین ، راوشد  وا  يارب  ندرم  اهنت  هن  دشاب ، هدرکن  ادـیپ  یگتـسبلد  نآ  هب  ادـخ ، یگدـنب  هیاس  رد  ایند 
.دورب تداهش  لابقتسا  هب  هناقشاع  دربن  نادیم  رد  موزل ،

ص:40
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رما کـی  ور ، نیا  زا  .تسا  لاـقتنا  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، يدوباـن  اـنف و  ياـنعم  هب  زگره  مـیرک ، نآرق  رد  توـم »  » هـملک نیارباـنب ،
ندرک داـجیا  قلخ ، »(1) ؛ ...َتْوَملا َقَلَخ  دـیامرف ...« : یم  کـلم  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ّتلع  نیمه  هب  .یمدـع  هن  تسا  يدوـجو 

.ندرک دوبان  هن  تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرا  یب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرا  یب 

، تسا ترخآ  یگدـنز  هب  نداد  لد  موزل  ایند و  رهاظم  یـشزرا  یب  تراقح و  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نانخـس  زا  یـشخب 
.ناقساف يارب  نآ  ندوب  تخس  نانمؤم و  ادهش و  يارب  گرم ، ندوب  ناسآ  هرابرد  رگید  یشخب 

: ترخآ هب  هجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   - 1

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  دنراد  يراتفگ  شتیب  لها  رکشل و  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما 

، نیریش خلت و  دینادب  »(2) ؛ اهیف یقـشی  نم  یقـشلاو  اهیف  زاف  نم  زئافلاو  هرخآلا ، یف  هابتنالا  یف  ملُح  اهُّرمو  اهولُح  ایندلا  ّنأ  اوملعاو  »
نآ رد  هک  دوب  دـهاوخ  راگتـسر  یـسک  تسا و  رگید  ناـهج  يرایـشوه ، يرادـیب و  ياـج  تسین و  شیب  یلاـیخ  باوخ و  شا  همه 

.دبای تواقش  ارس  نآ  رد  هک  تسا  یسک  هراچیب  دبای و  يراگتسر  ناهج 

: خزود ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   - 2

: دیامرف یم  اروشاع  زور  رد  دوخ ، باحصا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما 

ص:41
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لقتنی نأ  هرکی  مکیإف  همئآدلا ، میعنلاو  هعساولا  نانجلا  یلإ  ءآّرـضلاو  ثوعبلا  نع  مکب  ربعت  هرَطنَق  ّالإ  توملا  امف  مارکلا ! ینب  ًاربص  »
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  ینثّدح  یبأ  ّنأ  باذعو ، نجـس  یلإ  ٍرـصق  نم  لقتنی  نمک  ّالإ  مکئادعأل  وه  امو  رـصق  یلإ  نجـس  نم 

»(1)؛ تبذک الو  تبذک  ام  مهمیحج ، یلإ  ءآلؤه  رـسجو  مهناّنج  یلإ  ءآلؤه  رـسج  توملاو  رفاکلا  هّنجو  نمؤملا  نجـس  ایندـلا  هلآو :
تـشهب هب  هداد ، روبع  جنر  یتخـس و  زا  ار  امـش  هک  تسین  لپ  کی  زج  گرم  هک  دینک  هشیپ  يراوگرزب  ربص و  ناگداز ! گرزب  يا 

نآ زج  گرم  امش  نانمشد  يارب  دبای و  لاقتنا  رصق  هب  نادنز  زا  دهاوخن  هک  تسیک  .دناسر  یم  نآ  یگشیمه  ياه  تمعن  روانهپ و 
یم هک  تسا  هدرک  لقن  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  .دـبای  لاقتنا  هجنکـش  نادـنز و  هب  یخاـک  زا  هک  تسین 

ناشتـشهب هب  هداد و  روبع  ار  يا  هّدع  هک  تسا  یلپ  گرم  .تسا  تشهب  دننامه  رفاک  يارب  نادنز و  دننامه  نمؤم  يارب  ایند  : » دومرف
.میوگ یم  غورد  هن  ما و  هدینش  غورد  هن  يرآ  دناسر .» یم  ناشخزود  هب  هداد و  روبع  ار  یعمج  و  دناسر ، یم 

: تسا هدرک  هراشا  بلطم  دنچ  هب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يرادیاپ ربص و  هب  شرافس  فلا )

.باذع يوس  هب  شیاسآ  زا  ار  رفاک  درب و  یم  اه  تمعن  يوس  هب  اه  يراوشد  زا  ار  نمؤم  هک  تسین  شیب  یلپ  گرم  ب )

.تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  ج )

ص:42
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هنومن ود  ره  البرک ، هثداح  رد  .دنرادن  گرم  زا  یکاب  نانمؤم  دننازیرگ و  گرم  زا  ناراک  هانگ  دـنا : هتـسد  ود  مدرم  ساسا ، نیا  رب 
هدرک توعد  ار  ناشیا  هتشون و  همان  ترضح  نآ  يارب  ًالبق  هک  دنتشاد  روضح  دعس  نب  رمع  رکشل  رد  يدارفا  وس ، کی  زا  .میراد  ار 

، رجبا نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  دننام  دندرک ؛ ضوع  ار  دوخ  هار  دندیـسرت و  دـندرک ، یناج  رطخ  ساسحا  هک  نیمه  یلو  دـندوب ،
راوگرزب و هتـشذگ ، ناج  زا  دندش  یم  هدید  ینادرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگودرا  رد  اّما  .ثراحلا  نب  دیزی  ثعـشا و  نب  سیق 

.تسا تیعقاو  نیا  يایوگ  نانآ ، اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياروشاع  بش  هسلج  هک  دنم  تواخس 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

بش یکیرات  زا  دیناوت  یم  امش  دنراد و  یمنرب  تسد  نم  زا  نانمـشد  هک  دومرف  شباحـصا  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اروشاع  بش 
: دنتفگ نینچ  ناشیا  نارای  زا  رفن  دنچ  دیسر ، اجنیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  هک  ینامز  .دیورب  دینک و  هدافتسا 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح   - 1

زین مشاـه  ینب  دارفا  رگید  درواـین .» ار  يزور  نینچ  ادـخ  میزادرپب !؟ یگدـنز  هب  امـش  زا  سپ  میراذـگب و  اـهنت  ار  امـش  اـم  هنوگچ  »
.دندرک داریا  نینچ  نیا  ینانخس 

لیقع نادنزرف   - 2

«. دیورب هک  مهد  یم  هزاجا  امش  هب  .تسا  یفاک  امش  يارب  ملسم  تداهش  : » دومرف لیقع  نادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

!؟ مینک اهر  مینزب ، ناشنانمشد  هب  يریـشمش  ای  هزین و  ریت و  هکنیا  نودب  ار  نامیومع  دیـس و  گرزب و  ام  ایآ  : » دنتفگ خساپ  رد  نانآ 
«. تسا هدرک  تشز  ار  امش  زا  سپ  یگدنز  ادخ  مینک و  یم  ادف  امش  هار  رد  ار  نامنادنزرف  لام و  ناج و  ادخ  هب  هن !

ص:43
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هجسوع نب  ملسم   - 3

، هتسکشن مریشمش  ات  مربن و  ورف  نانآ  هنیس  رد  ار  ما  هزین  ات  زگره ! میراد !؟ یخساپ  هچ  ادخ  ربارب  رد  میراذگب ، اهنت  ار  امـش  ام  رگا  »
«. موش دیهش  امش  اب  ات  منک  یم  هزرابم  نانآ  اب  گنس  اب  متشادن ، یحالس  هک  ینامز  و  مگنج ، یم  نانآ  اب 

یفنح هَّللادبع  نب  دیعس   - 4

هبترم داتفه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  .میدرک  يرای  ار  وت  شلوسر  تبیغ  رد  ام  هک  دنادب  ادـخ  ات  مراذـگ  یمن  اهنت  ار  وت  مسق ! ادـخ  هب  »
یلاحرد دشابن  تروص  نیا  هب  هنوگچ  .تشاد  مهاوخن  رب  امـش  يرایزا  تسد  دنهدب ، داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوسب و  دنـشکب و  ارم 

«. دوب دهاوخ  یمئاد  هک  تسا  يراوگرزب  نآ  زا  سپ  و  تسا ، ندش  هتشک  راب  کی  هک 

نیا رد  ترضح  مالسلا ، هیلعداجـس  ماما  زا  لقن  هب  .دندرک  داریا  دیعـس  دننام  ینانخـس  زین  هباحـص  زا  رگید  یهورگ  نیق و  نب  ریهز 
.دندرک اعد  ار  نانآ  ماگنه ،

نسحلا نب  مساق   - 5

!؟ متسه ناگدش  هتشک  ءزج  زین  نم  ایآ  لَتقی ؛»؟ نم  یف  انأو  : » دیسرپ ومع  زا  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 

رت نیریـش  لسع  زا  ناج  ومع  درک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  تداهـش  مدنزرف ! كدنع ؛  توملا  فیک  یُنب ! ای  : » دومرف ترـضح 
.تسا

هب ومع  دنگوس  ادخ  هب  هلب  کّمع ؛»! كادف  هَّللاو  يإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، نایب  ار  تداهـش  هب  دوخ  قشع  هنوگ  نیا  یتقو 
.دوب یهاوخ  ادهش  ءزج  زین  وت  تیادف ،

یمرضخ ریشب  نب  دمحم   - 6

ورب و تسا ، هدمآرد  تراسا  هب  ير  ياهزرم  رد  امش  دنزرف  : » دومرف یمرضخ  ریـشب  نب  دمحم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 
«. موش ادج  وت  زا  رگا  دنروخب ، هدنز  ارم  نابایب  ياه  گرگ  : » داد خساپ  نک .» مهارف  ار  وا  يدازآ  بابسا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  يا  هنومن 

: دنا هدرک  داریا  دوخ  نارای  عیجشت  يارب  گنج و  زاغآ  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  نخس  نیا  رهاظ  زا 

ربعی توملا  ّالإ  راّنلاو  هّنجلا  نیبو  مکنیب  ام  هَّللاوف  .مکیلإ  موقلا  لُسُر  ماهّسلا  هذه  ّنإف  هنم ، ّدب  يّذلا ال  توملا  یلإ  مارکلا  اهیأ  اوموق  »
نیا اـنامه  .تسین  نآ  زا  يرارف  هک  یگرم  گرم ، يوس  هب  دـیزیخرب  ناراوگرزب ! يا  »(1) ؛ مهنارین یلإ  ءآلؤهبو  مهنانج  یلإ  ءـآلؤهب 

.گرم رگم  تسین  يا  هلصاف  خزود ، نیب  امش و  نیب  ادخ  هب  دنگوس  .دنیامش و  يوس  هب  موق  نیا  ناگداتسرف  اهریت 

رد گرم  ندوب  ناسآ  هرابرد  رگید  یشخب  تسا و  ایند  ندوب  شزرا  یب  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  زا  یـشخب  نیاربانب ،
ار دوخ  ترخآ  تسپ ، نامدرم  ربارب  رد  دندرک و  لمع  نادب  هتفرگ و  ارف  یبوخ  هب  ار  سرد  نیا  زین  ترـضح  نآ  باحـصا  .ادخ  هار 
زا ندیسرتن  هجیتن  دنداد ، یم  زورب  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هک  يریظن  یب  تعاجـش  .دندیرخ  شزرا  یب  يایند  هب 

.دوب ادخ  هار  رد  گرم 

هکلب دوبن ، تخـس  نانآ  يارب  گرم  اهنت  هن  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  رگیدـکی  زا  گـنج  نادـیم  هب  نتفر  يارب  اروشاـع  زور  رد  ناـنآ 
اب نامز ، ره  همه  ًابیرقت  تداهـش  زا  سپ  ّتلع  نیمه  هب  .دوب  هدش  راوشد  ناشیارب  لیلذ  تسپ و  نامدرم  نآ  رانک  رد  ندرک  یگدـنز 

شود هب  ناوارف  ياه  تیلوؤسم  هک  نیا 

ص:45

هیلع نیسحلا  مامإلا  تاملک  هعوسوم  ص 269 ؛ فوهل ، زا  لقن  هب  البرک ، ات  هنیدم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نانخـس  . 31 - 1
ص 120. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  عرصم  ص 12 ؛ ج 45 ، راونالا ، راحب  ص 432 ؛ مالسلا ،
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.تسا هدش  گنت  ما  هنیـس  هک  درک  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  تمدـخ  دوب ، مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
بآ تارف  دور  زا  مرح ، لـها  يارب  ورب و  يراد ، میمـصت  نینچ  هک  لاـح  دومرف : ناـشیا  هب  ماـما  .مورب  نادـیم  هب  مهاوـخ  یم  هزاـجا 

...روایب

ص:46
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یقالخا تاعوضوم  مود : شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  شزرا  لّوا : لصف 

همدقم

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  رد  یتسار  هب  »(1) ؛ ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخآلا  َمْویلاَو  َهَّللا  وُجْری  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدَقَّل  »
رایسب ار  دنوادخ  دراد و  نامیا ) و   ) دیما نیسپزاب  زور  دنوادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  امـش و  يارب  تسا ، ییوکین  قشمرـس  هلآو  هیلع 

.دنک یم  دای 

: تسا هدش  لیکشت  ّمهم  رصنع  هس  زا  هک  تسا  یبتکم  مالسا  هک  مییوگب  دیاب  مینک ، یفرعم  هصالخ  روط  هبار  مالسا  میهاوخب  رگا 

.دشاب هتشاد  یتدیقع  دنویپ  اه  نآ  اب  دیاب  ناملسم  درف  هک  دوش  یم  طوبرم  یلوصا  هب  شخب  نیا  تاداقتعا : فلا )

ملع .دـنک  یم  لمع  نآ  هب  دوخ  تالماعم  تادابع و  شخب  رد  ناملـسم  درف  تسا و  لامعا  هب  طوبرم  شخب  نیا  یلمع : ماکحا  ب )
.تسا اه  لمعلا  روتسد  ماکحا و  نیا  هدنریگ  ربرد  هقف 

رد یقالخا  لیاضف  دشر  هب  مالسا  رد  هک  ییاه  لمعلا  روتسد  قالخا : ج )

ص:49
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یم تیوقت  ایحا و  ار  یناسنا  تافص  لئاسم ، نیا  .دوش  یم  هدیمان  مالـسا  قالخا  لئاسم  دشاب ، یم  لئاذر  زا  وا  نتخاس  رود  ناسنا و 
.دنک

يداـقتعا لـصا  هس  ره  فهک ، هروـس  رخآ  هیآ  ًـالثم  درک ؛ يدـنب  هتـسد  يدـنب ، میـسقت  نیا  ساـسا  رب  ناوـت  یم  زین  ار  نآرق  تاـیآ 
: دراد ربرد  ار  داعم ) توبن و  دیحوت ، )

ِهِّبَر ِهَدابِِعب  ْكِرْـشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعْیلَف  ِهِّبَر  َءآِقل  وُجْری  َناک  ْنَمَف  ٌدِـحاو ، ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  اـمَّنَأ  َیلِإ  یحوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اـَنَأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  »
هناگی يادخ  امـش  يادخ  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  توافت  نیا  اب  متـسه ، امـش  دننامه  يرـشب  نم  وگب : ربمایپ )! يا  ( ؛ (1)« ًادَحَأ

ار یـسک  شراـگدرورپ  شتـسرپ  ردو  دـنک  هشیپ  وکین  سپ  تسا ، هتـسب  شراـگدرورپ  ياـقل  هب  دـیما  هک  سک  نآ  ره  لاـح  .تسا 
.درواین

هک هرقب   185 تایآ 183 -  دننام  تسا ، روهشم  ماکحألا  تایآ  هب  هک  تسا  ماکحا  هب  طوبرم  هیآ  دصناپ  دودح  زین  ماکحا  هنیمز  رد 
: دننام تسا ؛ هدمآ  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  زین  قالخا  ثحب  رد  .تسا  هزور  مکح  هرابرد 

دنتسه یناسک  نامحر ، يادخ  ناگدنب  و  »(2) ؛ ًامالَس اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإَو  ًانْوَه  ِضْرَألا  یَلَع  َنوُشْمی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِعَو  »
.دنهد خساپ  هناراوگرزب  دنزاس ، بطاخم  ار  اهنآ  نادان  صاخشا  نوچ  دنور و  یم  هار  هنانتورف  نیمز ، يور  هک 

: دشاب یم  فارعا  هروس  هیآ 199  نآرق ، یقالخا  هیآ  نیرت  عماج 

ص:50
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زا امن و  توعد  اه  یکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  نک و  ارادم  نانآ  اب  لاح ) ره  هب  ( ؛» َنِیلِهاجلا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُعلِاب  ُْرمْأَو  َْوفَعلا  ِذُخ  »
(. نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج 

تروص هب  ار  یقالخا  ياه  شزرا  نآرق  .تسا  یقالخا  ياه  شزرا  هب  طوبرم  نآرق ، مالـسا و  ثحاـبم  شخب  هس  زا  یکی  نیارباـنب ،
هدوـمن یفرعم  رـشب  يارب  يراـتفر  یلمع و  يوـگلا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زین  يدراوـم  رد  تـسا و  هدرک  حرطم  يرظن 

هللا یلـصادخ  لوسر  هَّللا ،» لوسر  یف   » زا روظنم  و  تسا ، قشمرـس  وگلا و  ياـنعم  هب  ثحب ، دروم  هیآ  زاـغآ  رد  هوـسا »  » هملک .تسا 
.وا زا  يوریپ  ینعی  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دروم  رد  هوسا  نیاربانب  .تسا  هلآو  هیلع 

راتفگ و رد  مه  هک  تسا  نیا  امـش  ندروآ  نید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلاسر  ماـکحا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 
اب ار  دوخ  هنوگچ  دنک و  یم  لّمحت  ار  ییاه  تّقـشم  هچ  ادـخ  هار  رد  وا  هک  دـینیب  یم  امـش  یتقو  .دـینک  یـسأت  وا  هب  راتفر ، رد  مه 

.دینک راد  هشیر  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  یقالخا  تافص  زین  امش  تسا ، هتسارآ  يراتفر  یقالخا و  ياه  شزرا 

: دسیون یم  ثحب  دروم  هیآ  رخآ  هرابرد  هنومن  ریسفت 

دنراد تمایق  زور  ادخ و  هب  دیما  دنتسه : یگژیو  هس  ياراد  هک  دناد  یم  یناسک  صوصخم  ار  هنـسح  هوسا  نیا  قوف ، هیآ  رد  نآرق  »
(1) «. دننک یم  دای  رایسب  ار  ادخ  و 

وگلا و هوسا ، زین  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  ترـضح و  نآ  نانیـشناج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  ریغ  تایآ ، تایاور و  رد 
.دنا هدش  یفرعم  ام  يارب  قشمرس 

ص:51

 . ص 242 ج 17 ، هنومن ، ریسفت  . 35 - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یقالخا و  ياه  شزرا 

هراشا

يرایسب ياه  سرد  هدنراد  ربرد  دیشکن ، لوط  رتشیب  زور  دودح 160  ینامز ، رظن  زا  هک  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  راب  نوخ  تضهن 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  .تسا  نآ  یقالخا  هبنج  مایق ، نیا  ّمهم  ياه  هبنج  زا  یکی  .تسا  رـشب  يارب  فلتخم  ياه  هبنج  زا 
یقالخا ياه  شزرا  زا  یضعب  ثحب ، نیا  رد  ام  .تفای  ناوت  یم  يرایسب  ياهوگلا  شراوگرزب  باحـصا  زین  ترـضح و  نآ  هریـس  و 

: مینک یم  نایب  تسا ، هدش  هدهاشم  البرک  تضهن  رد  سّدقم ، دوجو  نآ  زا  هک  ار ، مالسا 

نمشد ّقح  رد  راثیا   - 1

نایناوراک همه  هک  زور  نیرت  ساسح  رد  ینعی  ماما ) یسامح  ینارنخس  زا  سپ   ) هجحلا يذ  متشه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
هب دّدـعتم  ياه  هاگلزنم  یط  اب  مارحلا  مرحم  مود  ینعی  دـعب ، زور  دودح 25  دش و  جراخ  رهـش  نآ  زا  دندوب ، ریزارـس  هکم  يوس  هب 

.دیسر البرک 

تکرح لحم  نیا  زا  تساوخ  ناوراک  هک  ینامز  .فارـش  مان  هب  تسا  یهاگ  فّقوت  هار ، نیب  ياه  هاـگلزنم  اهارـسناوراک و  زا  یکی 
.دنهد همادا  هار  هب  هاگ  نآ  دننک ، رپ  بآ  زا  دنراد  هارمه  هک  ار  یفورظ  دومرف  روتسد  ترضح  دنک ،

ارچ دومرف : ماما  .تفگ  ریبکت  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  هک  دش  هدینـش  دندیـسر ، رهظ ) کیدزن   ) زور همین  هب  ًابیرقت  هک  ینامز 
نابایب نیا  رد  هک  منک  یم  بّجعت  منیب و  یم  ار  يزبسرـس  ناتـسلخن  رود  زا  درک : ضرع  يو  يدرک )؟ بجعت  هچ  زا  ( ؟ یتفگ ریبکت 

دوجو یناتسلخن  نینچ  نابایب  نیا  رد  هک  دنتفریذپن  ناهارمه  رگید  یلو  .دراد  دوجو  ییابیز  هقطنم  نینچ  رازگیر ،

ص:52
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يرگید زیچ  مزر  هدامآ  رکشل  نابـسا و  ياه  شوگ  اه ، هزین  زج  یهایـس  نآ  هک  دندرک  هدهاشم  نانآ  ّتقد ، یکدنا  اب  .دشاب  هتـشاد 
وذ  » مان هب  یکیدزن  نآ  رد  ار  یناکم  نانآ  دراد ؟ دوجو  اجنیا  رد  عافد  يارب  یبسانم  ناکم  ایآ  دیسرپ : دوخ  ناهارمه  زا  ماما  .تسین 

هرـصاحم رد  هجیتن ، رد  دـیگنج و  نمـشد  اب  وس  کی  زا  اهنت  نآ ، رد  دوجوم  ياه  هّپت  رب  هیکت  اب  ناوت  یم  هک  دـندرک  یفّرعم  مَسُح »
.تفرگن رارق 

هارمه یگنشت  شطع و  تّدش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .دش  نیمزرس  نیا  دراو  حّلـسم ، رفن  رازه  سأر  رد  یحایر  دیزی  نب  ّرح 
بـسا نانآ و  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای  هب  درک ، هدـهاشم  ّرح  نایهاپـس  رد  ار  هار  رابغ  درگ و  حالـس و  ینیگنـس  یگتـسخ و  اـب 

دارفا مه  ناشیا ، روتسد  قبط  ترضح  نارای  .دنشاپب  بآ  هدیـسر  هار  زا  ياه  بکرم  نآ  رب  لومعم  قبط  دنزاس و  باریـس  ار  ناشیاه 
باریس ناشیاه  بکرم  رکشل و  همه  هکنیا  ات  دنتـشاذگ ، نابـسا  ولج  هتخاس ، رپ  بآ  زا  ار  نانآ  ياه  فرظ  مه  دندرک و  باریـس  ار 

.دندش

نازابرس و همه  زا  سپ  دیدش ، یگتـسخ  یگنـشت و  رثا  رد  نم  دیوگ : یم  یبراحملا » ناعطلا  نب  یلع   » مان هب  ّرح ، نایهاپـس  زا  یکی 
مالسلا هیلع  نیـسح  نارای  همه  ماگنه  نآ  رد  نوچ  .موش  دراو  هاپـس  يودرا  لحم  فارـش و  هقطنم  هب  متـسناوت  نایهاپـس ، رـس  تشپ 

.درکن هّجوت  نم  هب  یسک  دندوب ، نایرکشل  ندرک  باریس  مرگرس 

تفاتش ما  يرای  هب  تسا ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  متـسناد  دعب  دوب و  هدش  نم  هجوتم  هک  ور ، شوخ  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
ترتش هیوارلا ؛» لخنا  : » تفگ دیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  درک ، یم  لمح  دوخ  اب  یبآ  کشم  هک  یلاح  رد  و 
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ار بکرم  .ناباوخب  ار  رتش  لمجلا ؛» لخنا  : » دومرف ور  نیا  زا  .مدـیمهفن  ار  وا  روظنم  مدوبن ، انـشآ  زاجح  تغل  اب  هک  نم  .ناـباوخب  ار 
متسناوت یمن  تخیر و  یم  متروص  رس و  هب  بآ  رایـسب ، هلجع  دیدش و  یگنـشت  رثا  رب  یلو  مدش ، بآ  ندروخ  لوغـشم  مدناباوخ و 

هب ار  کشم  هک  ماـما  .مدرکن  كرد  ار  وا  روظنم  مه  زاـب  نم  .هدـب  راـشف  ار  کـشم  ءاقـسلا ؛» ثنخا  : » دومرف ماـما  .مشونب  یتحار  هب 
(1) .موش باریس  یتحار  هب  تمحز و  نودب  متسناوت  ات  تفرگ  ار  نآ  هناهد  شرگید  تسد  اب  دوب ، هتفرگ  تسد 

ترـضح نآ  دوجو  رد  هک  يولع  تمارک  قالخا و  يراوگرزب  دبای ، یم  تسد  بآ  هب  ناسنا  ماگنه  هچ  تسین  مولعم  هک  ینابایب  رد 
هاگودرا یقالخا  هلصاف  .دنا  هدمآ  يو  يریگتـسد  دصق  هب  هک  دراذگ  یم  یمدرم  رایتخا  رد  ار  بآ  هنادنم  تواخـس  هنوگ  نیا  دوب ،

.تسا مه  لباقم  رد  دایز و  رایسب  دیزی  نایرکشل  اب  ینیسح 

اروشاع زور  رد  لد ، گنس  مدرم  نآ  یلو  داد ، رارق  شیوخ  یناسنا  تفوطع  مّحرت و  دروم  ار  نانآ  تاناویح  یتح  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار وا  هکلب  دندرکن ، محرت  اهنت  هن  دهد ، ناج  دوب  کیدزن  درک و  یم  هتسب  زاب و  ار  دوخ  ياه  بل  یگنشت  زا  هک  يراوخریـش  هّچب  هب 

.دندناسر تداهش  هب  ردپ  تسد  يور  ریت ، اب 

ماما ياه  همیخ  نیب  هک  درک  رومأم  ار  شنایرکـشل  زا  يدایز  هورگ  البرک ، نیمزرـس  هب  شدورو  تسخن  ياـهزور  رد  دعـس  نب  رمع 
یگنشت دنتشادن و  یسرتسد  بآ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  باحصا  ّتلع ، نیمه  هب  .دنوش  لیاح  تارف  دور  مالسلا و  هیلع  نیسح 

هدزون رد  هک  دنداد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  .داد  یم  رازآ  ار  نانآ 

ص:54
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هب ندوب  کـیدزن  تلع  هب   ) دـندرک هدافتـسا  نآ  زا  همه  دیـشوج و  ییاراوگ  بآ  .دوش  رفح  یهاـچ  هلبق  تمـس  هب  اـه  همیخ  یمدـق 
.دش یمن  هدید  نآ  زا  يرثا  هک  دندرک  رپ  ار  نآ  سپس  تسالاب .) بآ  حطس  تارف ، هناخدور 

دوخو و هدروآ  تسد  هب  بآ  هدرک و  رفح  هاـچ  نیـسح  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  داتـسرف : دعـس  نب  رمع  هب  یماـیپ  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع 
بآ دروم  رد  رایـسب  نانآ  رب  زاس و  مورحم  بآ  زا  یّلک  هب  ار  نانآ  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  هک  ینامز  .دـنا  هدیـشون  شباحـصا 

(1) .دش ارجا  شباحصا  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  روتسد  نیا  .ریگب  تخس 

، دنتـشاد نانآ  ياه  بکرم  ّرح و  نایرکـشل  هب  نداد  بآ  رد  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  ماما  هک  يراتفر  راـتفر و  نیا  نیب  هسیاـقم  اـب 
.دوش یم  مولعم  یبوخ  هب  هاگودرا  ود  نیا  رد  قالخا  هلصاف 

دهع هب  يافو   - 2

يارب هنیمز  نتفر  نیب  زا  راثآ  دش ، یم  رت  کیدزن  هفوک  ینعی  دوخ ، دـصقم  هب  ماما  هچ  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خـیرات  زا 
دننام يدارفا  نانخس  زین  رِهْـسُم و  نب  سیق  رطُقب و  نب  هَّللا  دبع  ملـسم ، تداهـش  هب  هجوت  اب  رما ، نیا  تشگ و  یم  رترادیدپ  يزوریپ ،

هّدع اب  هک  ینامیپ  دهع و  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  .دیـسر  یم  رظن  هب  یعطق  ًابیرقت  رگید ، ياه  هناشن  حامرط و  قدزرف ،
ینامز ات  داد  همادا  ار  كانرطخ  ریسم  نیا  نانچمه  دنـشاب ، ترـضح  نآ  دورو  راظتنا  رد  تسا  نکمم  دوب و  هتـسب  مدرم  زا  يرایـسب 

: دومرف هراشا  نایفوک  اب  دوخ  نامیپ  نیا  هب  اهراب  مالسلا  هیلع  ماما  .دش  ور  هب  ور  ّرح  نایرکشل  اب  هک 
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هماقا زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تشادن  ینادنچ  هلـصاف  رهظ  زامن  تقو  اب  هک  دوب  رکـشل  ود  ییورایور  ماگنه  راب ، نیتسخن 
: دومرف مالعا  تسا ، هداد  نانآ  هب  ناشیا  هک  يا  هدعو  هفوک و  مدرم  توعد  ار  دوخ  ندمآ  ّتلع  نآ ، زا  سپ  رهظ و  زامن 

انل سیل  ّهنإف  انیلع ، مدقأ  نأ  مکلـسر  اهب  یلع  اهب  تمدقو  مکبتک  ینتتأ  یّتح  مکتآ  مل  ّینإو  مکیلإو ، ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  هرذـعم  اّهنإ  »
نإو مکقیثاومو  مکدوهع  نم  هب  ّنئمطا  ام  ینوتأف  مکتئج  دـقف  کلذ  یلع  متنک  نإف  يدـهلا ، یلع  کب  اـنعمجی  نأ  هَّللا  ّلـعلو  ماـمإ 

امش و رب  تسا  تّجح  مامتا  نم  نانخس  مدرم ! يا  »(1) ؛ مکیلإ هنم  ُتئج  يّذلا  ناکملا  یلإ  مکنع  تفرصنا  نیهراک ، یمدقمل  متنک 
هب امـش  ياه  کیپ  اه و  هماـن  توعد  هکنآ  رگم  مدرکن  تکرح  امـش  يوس  هب  نم  .ادـخ  هاگـشیپ  رد  تیلوؤسم  عفر  هفیظو و  ماـجنا 

ار ام  وت ، هلیـسو  هب  دنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  ریذـپب و  ار  ام  توعد  میرادـن ، اوشیپ  ماما و  ام  هک  دـیدرگ  ریزارـس  نم  يوس 
ردو دیدنبب  مکحم  نامیپ  نم  اب  دیاب  .ما  هدمآ  امـش  يوسب  نم  کنیا  دـیتسه ، رادافو  اه  توعد  نیا  هب  رگا  .دـنک  يربهر  تیادـه و 
اجنآ زا  هک  یّلحم  هب  مرـضاح  دیدونـشخان ، نم  ندـمآ  زا  رگا  دـیزاس و  رادروخرب  يرتشیب  نانیمطا  زا  نم  اـب  يراـیمه  يراـکمه و 

.مدرگزاب ما ، هدمآ 

ود ره  نانخـس ، نیا  زا  سپ  .دـشن  زاربا  نانآ  يوس  زا  یفنم  ای  تبثم  یخـساپ  دـندرک و  توکـس  ماما  نانخـس  ربارب  رد  ّرح  ناـیهاپس 
رهظ زامن  رکشل 
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ناترظن رگا  دومرف : درک و  تحیصن  ار  نانآ  هرابود  ترـضح  نآ  رهظ ، زامن  زا  سپ  .دندناوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  هب  ار 
.مدرگ یم  زاب  نم  هدش ، ضوع  دیتشون ، ناتیاه  همان  رد  هچنآ  هرابرد 

نیا تسا  هدـش  ثعاب  هدروآ و  نیمزرـس  نیا  هب  ار  نم  هک  هچنآ  دـیامرف : یم  نانخـس  نیا  رد  حـضاو ، يا  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
لوق و زا  امش  رگا  .منک  افو  دوخ  دهع  هب  متساوخ  نم  .تسا  هدش  هتسب  امـش  نم و  نیب  هک  تسا  ینامیپ  هب  لمع  مریذپب ، ار  تارطخ 

.مدرگزاب متکرح  ّلحم  هب  ات  دیراذگب  دازآ  ارم  دیا ، هتشادرب  تسد  شیوخ  نامیپ 

هب لمع  درک ، يرادـساپ  نآ  زا  راتفر  رد  مه  نخـس و  رد  مه  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  هک  یقالخا ، ياه  شزرا  زا  یکی  نیارباـنب ،
: تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  یضعب  رد  هک  ییاج  ات  ددنب ، یم  یهورگ  ای  درف  اب  ناملسم  ناسنا  هک  دوب  ینامیپ 

.درادن نید  تسین ، دوخ  نامیپ  دهع و  دنبیاپ  هک  سک  ره  َهل ؛» َنیِد  َُهل ال  َدْهَع  نَم ال  »

.تفرگ هدیدان  ار  نآ  دوش  یمن  دراد و  دوجو  مالسا  نید  رد  دهع ، هب  يافو  هک  دوش  یم  مولعم 

دیبع هب  دروآرد ، لرتنک  تحت  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناوراک  تسناوتن  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  هک  دوب  ینامز  راـب ، نیمود 
رد .دـندمآ  دورف  هضیب »  » مان هب  یهاگ  لزنم  رد  رکـشل ، ود  ره  هلـصاف  نیا  رد  .درک  فیلکت  بسک  وا  زا  تشون و  همان  داـیز  نب  هَّللا 

شّدـج زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ار  یتیاور  مدرم ، نآ  تیادـه  فدـه  اـب  هفیظو  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا 
دیزی هیما و  ینب  تموکح  ینید  ّدض  راتفر  نایب  هب  هاگ  نآ  دومرف ، لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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: تسا هتشاد  دوجو  هفوک  مدرم  دوخ و  نیب  هک  درک  مالعا  ینامیپ  هب  لمع  ار  دوخ  ندمآ  نایاپ ، رد  تخادرپ و 

انأف مکدشر ، اوبیصت  مکتعیبب  یلع  متممتأ  نإف  ینولذخت ، الو  ینومّلست  مّکنأ ال  مکتعیبب  مکلسر  یلع  تمدقو  مکبتک  ینتتأ  دقو  »...
متـضقنو اوـلعفت  مل  نإو  هوـسا ، یف  مکلو  مکیلهأ  عـم  یلهأو  مکـسفنأ  عـم  یـسفن  .هَّللا  لوـسر  تنب  همطاـف  نباو  یلع  نـب  نیـسحلا 

ّرتغا نم  رورغملاف  ملـسم ، یّمع  نباو  یخأو  یبأـب  اـهومتلعف  دـقل  رکنب ، مکل  یه  اـم  يرمعلف  مکقاـنعأ ، نم  یتعیب  متعلخو  مکدـهع 
امش زا  هک  ییاه  همان  توعد  »(1) ؛ مکنع هَّللا  ینغیسو  هسفن  یلع  ثکنی  اّمنإف  ثکن  نمو  متعیض ، مکبیـصنو  متأطخأ  مکّظحف  مکب ،
دیا هتسب  نامیپ  هدرک و  تعیب  نم  اب  امش  هک  دوب  نیا  دنا ، هدمآ  نم  دزن  هب  امـش  يوس  زا  هک  ییاه  کیپ  مایپ  هدیـسر و  نم  تسد  هب 

هب دیـشاب ، راداـفو  یقاـب و  دوـخ  ناـمیپ  نیا  رب  رگا  کـنیا  .دـیرادن  رب  نم  يراـی  زا  تسد  دـیراذگن و  اـهنت  نمـشد  ربارب  رد  ارم  هک 
امـش اب  نم  دوجو  هک  متـسه  یلع  دنزرف  ربمایپ و  رتخد  همطاف  دنزرف  نیـسح  نم  اریز  دیا ؛ هتفای  تسد  دوخ  یناسنا  شزرا  تداعس و 

ییادج ناناملسم  نم و  نایم  رد   ) .دنتسه نم  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  مکح  رد  امش  هداوناخ  نادنزرف و  هتخیمآ و  مهرد  ناناملـسم 
تعیب رب  دیدرک و  ینکش  نامیپ  نم  اب  رگا  .دیهد و  رارق  دوخ  يوگلا  ارم  دینک و  يوریپ  نم  زا  دیاب  امش  هک  تسین )

ص:58
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زین ملـسم  میومع  رـسپ  مردارب و  مردپ و  اب  هک  درادن  یگزات  تسین و  هقباس  یب  امـش  لمع  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دیدنامن ، یقاب  دوخ 
دامتعا امش  نخس  هب  هک  تسا  هدروخ  لوگ  یسک  نآ  سپ  .دیدمآرد  ینکش  نامیپ  بیرف و  رد  زا  نانآ  اب  دیدرک و  راتفر  نینچ  نیا 

دوخ مهس  هدومیپ و  اطخ  هار  دوخ ، یمالسا  بیصن  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دیتسه  ینامدرم  امش  .دوش  نئمطم  امش  نامیپ  هب  دنک و 
دهاوخ زاین  یب  امـش  زا  ارم  ادخ  دش و  دهاوخ  مامت  وا  دوخ  نایز  هب  دنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  .دیا و  هداد  تسد  زا  ناگیار  هب  ار 

.درک

: دراد دوجو  بلطم  دنچ  دش ، رکذ  ثحب  دروم  عوضوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هک  یترابع  ود  نیا  رد 

.تسا هفیظو  ماجنا  تّجح و  مامتا  نم  يوس  زا  نخس  داریا  فلا )

.دروآ نیمزرس  نیا  هب  ار  نم  امش ، يوس  زا  زاین  راهظا  تعیب و  ب )

( دنامن یقاب  يرذع  هکنیا  يارب   ) دوخ یفّرعم  ج )

.متسه وگلا  امش  يارب  نم  د )

.ما هدمآ  رطخ  لابقتسا  هب  امش  اب  مقاثیم  دهع و  هب  لمع  رطاخ  هب  ه )

.تسین روآ  بّجعت  نم  يارب  امش  ینکش  نامیپ  و )

.دیا هدرکن  كرد  ار  دوخ  ساسح  تیعقوم  قارع  مدرم  امش  ز )

.دنک یم  دراو  ررض  دوخ  هب  سک  ره  زا  لبق  نکش  نامیپ  ح )

ياـه شزرا  هب  لـمع  رد  ار  ناـشیا  دـیاب  اـم  هوسأ » یف  مکلو  : » دومرف نانخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هنوـگ  ناـمه  نیارباـنب ،
.میهد رارق  دوخ  يوگلا  قشمرس و  دهع ، هب  يافو  هلمج  زا  یقالخا ،
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نیـسح ماما  اب  تاناجهلا » بیذع   » مان هب  يا  هقطنم  رد  دـندمآ ، یم  هفوک  زا  هک  یئاط  يدـع  نب  حامرط  یتسرپرـس  هب  یهورگ  زین  و 
هفوک لیابق  نارس  ناگرزب و  دنتفگ : خساپ  رد  نانآ  .دیسرپ  هفوک  مدرم  هرابرد  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دندرک  تاقالم  مالسلا  هیلع 

نآ .امش  رب  ناشیاهریـشمش  تسامـش و  اب  ناشیاه  لد  رگید ، دارفا  اما  دنا ؛ هدیورگ  يو  هب  دایز  نبا  يوس  زا  نیگنـس ، ياه  هوشر  اب 
نیا ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دنداد  ترضح  هب  ار  هفوک  مدرم  هب  ماما  ناسر  همان  يوادیص ، رِهْسُم  نب  سیق  تداهش  ربخ  هاگ 

(1)« ًالیِْدبَت اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : »... دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ربخ ،

رانک رد  هفوک ، زا  جورخ  ماگنه  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ماما  هب  یئاط  يدـع  نب  حاـمرط  وگ  تفگ و  نیا  همادا  رد 
نیـسح اب  هلباقم  يارب  مدرم  نیا  دنتفگ : مدیـسرپ ، ار  عامتجا  نیا  هزیگنا  نوچ  .دنا  هدرک  عامتجا  هک  مدید  ار  يدایز  هورگ  رهـش  نیا 

نم اریز  درگرب ؛ وس  نیا  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  وت  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  .دـنوش  یم  هدامآ  وا  اب  گنج  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب 
، دننک تکرش  وت  اب  گنج  رد  مدید ، نم  هک  یهورگ  نیا  رگا  و  دباتـشب ، امـش  يرای  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کی  یّتح  متـسین  نئمطم 

هدوزفا نانآ  یگنج  تاحیلـست  یناسنا و  يورین  رب  درذـگ ، یم  هک  تعاس  ره  زور و  ره  هک  یلاـح  رد  تسا ، یفاـک  وت  تسکـش  رد 
هلیبق تنوکس  هقطنم  هک  ءابحا »  » يوس هب  امش ، باکر  رد  زین  نم  امش و  هک : درک  داهنشیپ  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  سپس  .دوش  یم 

.دنک یمن  ادیپ  تسد  هقطنم  نآ  هب  سک  چیه  هک  مینک  تکرح  تسا ، دنلب  ییاه  هوک  هنماد  رد  یط »  » ام

ص:60

هیآ 23. بازحا ، هروس  . 40 - 1

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 219ناهفصا   هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
http://www.ghaemiyeh.com


تبثم خساپ  امش  داهنشیپ  هب  مناوت  یمن  نم  هک  دندومرف  ینانخس  دندرک و  اعد  ار  وا  ریخ ، تین  نتشاد  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: منک لمع  نآ  هب  دیاب  هک  ما  هتسب  یقاثیم  دهع و  هفوک  مدرم  اب  نوچ  مهدب ؛

هفوک مدرم  ام و  نیب  انامه  هبقاع » یف  رومألا  مهبو  انب  فرـصتت  یتح  فارـصنالا  یلع  ردقن  انـسلو  ًاقاثیمو  ًادـهع  موقلا  نیبو  اننیب  ّنإ  »
.دماجنا یم  اجک  هب  راک  تبقاع  مینیبب  ات  تسین ، ام  يارب  تشگرب  ناکما  نامیپ  نیا  رثا  رد  هدش و  هتسب  ینامیپ  دهع و 

مالـسلا هیلع  ماـما  يراـی  يارب  دوز  دورب و  شلها  دزن  هریم »  » ماـن هب  یّلحم  يوـس  هـب  تساوـخ  هزاـجا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  زا  حاـمرط 
هیلع ماما  تداهـش  ربخ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  اب  شا  یلبق  تاقالم  ّلـحم  هب  یتقو  یلو  تشگرب ، تعرـس  اـب  هچرگا  وا  .ددرگزاـب 

.تشگزاب شلها  يوس  هب  هجیتن  رد  دینش و  ار  مالسلا 

هب لمع  هفیظو  مهد ، همادا  مهار  هب  اهرطخ  همه  اب  هک  هدرک  راداو  ارم  هچنآ  : » دیامرف یم  تحارص  اب  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
«. دـماجنا یم  اـجک  هب  راـک  تبقاـع  منیبب  اـت  مرادرب  ما  هفیظو  زا  تسد  نم  هک  درادـن  ناـکما  تسا و  هفوک  مدرم  اـب  مقاـثیم  دـهع و 

.دوش یم  نشور  یبوخ  هب  یقالخا ، ياه  شزرا  هب  لمع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندوب  وگلا  نیاربانب ،

گنج رد  ندوبن  مدق  شیپ   – 3

، قارع ریما  روتسد  ات  دندوب  تکرح  رد  نانچمه  رگیدکی  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل 
هب ور  وردنت  یبسا  رب  راوس  حّلـسم و  يدرم  اب  اجنیا  رد  .دندیـسر  اونین »  » نیمزرـس هب  هلفاق  ود  .دسرب  ّرح  هب  باطخ  دایز  نب  هَّللا  دیبع 

: دوب نیا  همان  نتم  .دوب  ّرح  هب  يو  همان  لماح  هک  دوبن  دایز  نبا  کیپ  زج  یسک  وا  .دندش  ور 
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تخـس یلع  نب  نیـسح  هب  همان ، نیا  ندیـسر  اب  نصح ؛» ریغو  ءآم  ریغ  یلع  ءارعلاب  ّالإ  هلزنت  الو  یباـتک  أرقت  نیح  نیـسحلاب  عجعج  »
.روآ شدورف  هعلق  یب  فلع و  بآ و  یب  ینابایب  رد  ریگب و 

سپ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .تخاس  هاگآ  شیوخ  تیرومأم  زا  ار  ترضح  نآ  دناوخ و  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  همان  نتم  زین  ّرح 
میمـصت رد  رگید  نم  .مهدب  امـش  هب  ار  هزاجا  نیا  مناوت  یمن  تفگ : ّرح  .مییآ  دورف  هیفـش  ای  تایرـضاغ  اونین و  نابایب  رد  ام  راذـگب 

.تسا نم  بظاوم  دایز و  نبا  سوساج  ناسر ، همان  نیمه  اریز  متسین ؛ دازآ  يریگ 

رد هک  يرایـسب  دارفا  اب  گنج  زا  تسا  رت  ناسآ  مک ، هورگ  نیا  اب  گـنج  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  نیق  نب  ریهز  ماـگنه ، نیا  رد 
بات رگید  ام  تقو  نآ  دنـسرب و  نانآ  ینابیتشپ  هب  يرایـسب  نایرکـشل  هک  دیـشک  دهاوخن  لوط  مسق ! ادـخ  هب  .تسا  نانآ  رـس  تشپ 

.تشاد میهاوخن  ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم 

: دومرف نینچ  نیق  نب  ریهز  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  ماما 

؛» لاتقب مهأدبأ  تنک  ام  »

.دوب مهاوخن  گنج  هدننک  زاغآ  زگره  نم 

مدرم نتفرگ  دهاش  زا  سپ  دعس  نب  رمع  اروشاع  زور  حبص  .دنام  یقاب  دوخ  میمصت  نیا  رب  اروشاع  زور  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دوخ زا  عافد  زج  يا  هراچ  زین  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  زاغآ  ار  گنج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  ياه  همیخ  يوس  هب  يزادناریت  و 

هب هکنآ  زا  شیپ  دوبن ، مدقـشیپ  هاگ  چـیه  گنج  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  .تشادـن  شیوخ  تیب  لـها  و 
.درک یم  رکف  یناسنا  یقالخا و  لوصا  تیاعر  هب  دشیدنیب ، يزوریپ 
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تمـصع و تیب  لها  دوش و  یم  هتخانـش  اه  یناماسبان  اه و  یگراوآ  اه ، تحارج  اه ، لتق  همه  یلـصا  لـماع  گـنج ، هدـننک  زاـغآ 
يوس هب  گنج ، ياج  هب  ار  نانآ  مدرم ، تیادـه  داشرا و  اب  دنتـساوخ  یم  نآرق  دنمـشزرا  نییآ  زا  يوریپ  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط 

.دنوش نومنهر  یقالخا  ياه  شزرا 

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 4

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 4

تبیـصم و رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  هدـش : میـسقت  مسق  هس  هب  ربص  تایاور  رد  تسا ، ربص  مالـسا  رد  یقالخا  ياـه  شزرا  زا  یکی 
.تیصعم زا  ربص 

نیا .دنک  یم  تمواقم  ، نآ ربارب  رد  وا  دـناشک و  یم  ییوس  هب  ار  ناسنا  یلماع  ییوگ  هک  دـنک  یم  یعادـت  ار  انعم  نیا  ربص ، موهفم 
.تسا فلتخم  زین  ینورد  لماع  و  ینوریب ، ای  دشاب  ینورد  تسا  نکمم  لماع 

ربص ناونع  تحت  یظاحل  هب  اهنآ  همه  یّتح  اـی  یقـالخا و  ياـهراتفر  رتشیب  تفگ : ناوت  یم  ربص  هژاو  هدرتسگ  دربراـک  هب  هّجوت  اـب 
(1) .دنریگ یم  رارق 

.تسا هدش  ریبعت  تاعاط » ربص   » هب نآ  زا  هک  تسا  زاین  تماقتـسا  ربص و  هب  یعرـش ، فیاظو  ماجنا  يارب  تایاور ، ساسا  رب  نیاربانب 
قیمع راد و  هشیر  ناـسنا  رد  تیونعم  هک  دـش  دـهاوخ  یلمع  یتروص  رد  نیا  .تسا  زاـین  يرادـیاپ  ربص و  هب  زین  ندرکن  هاـنگ  يارب 

هدش هدـیمان  تبیـصم » رب  ربص   » راوگان ياهدـمآ  شیپ  رد  ندرک  تمواقم  .تسا و  هتفرگ  ناونع  تیـصعم » زا  ربص   » ربص نیا  .دـشاب 
ار هدش  دای  میسقت  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یفاک  لوصا  رد  یثیدح  .تسا 

(2) .دنک یم  نایب 

ص:63
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نآ نانخس  رد  هک  درک  یم  شرافس  ربص  هب  ار  شتیب  لها  باحصا و  يددعتم  دراوم  رد  اروشاع ، هثداح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: مینک یم  هدهاشم  ار  ربص  عون  هس  ره  ترضح ،

تاعاط رد  ربص 

امش ندش  هتشک  هب  دنوادخ  »(1) ؛ ...مارکلا ینب  ای  ًاربص  ...لاتقلاو  ربصلاب  مکیلعف  مویلا ، اذه  یف  یلتقو  مکلتق  یف  نذأ  یلاعت  هَّللا  ّنإ  »
ربـص و ناـگداز ! گرزب  .دـیگنجب  نمـشد  اـب  هتفرگ و  شیپ  رد  ییابیکـش  هک  تـسا  امـش  رب  تـسا و  هداد  نذا  زور  نـیا  رد  نـم  و 

.دیهد جرخ  هب  ییابیکش 

سدقم عرش  ياهروتـسد  نیرت  یـساسا  زا  یکی  داهج  هک  اجنآ  زا  تسا ، هدش  شرافـس  یهلا  نیمارف  زا  تعاطا  رد  ربص  هب  اجنیا  رد 
.دنک یم  شرافس  یهلا  مکح  نیا  هب  لمع  هب  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ،

تبیصم رب  ربص 

ربص هب  نانآ  رب  هدـش  دراو  ياه  تبیـصم  هوبنا  ربارب  رد  ار  شیوخ  لـها  دوخ ، یگدـنز  رخآ  تاـظحل  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دومرف یم  توعد 

يا رهاوخ ! يا   (2)« ًارجه نلقتالو  ًاهجو  نسمختالو  ًابیج  یلع  ققـشتالف  تلتق  اذإ  نرظنأ  بابر ! ای  همطاف ! ای  موثلک ! ّمأ  ای  هاتخأ ! اـی  »
دیـشارخن و ار  دوخ  تروص  دـییاشگن و  نم  رطاخ  هب  ار  دوخ  نابیرگ  سپ  مدـش ، هتـشک  هک  ینامز  بابر ! يا  همطاـف ! يا  موثلک ! ّما 

.دییوگن یطوبرمان  نخس 

ص:64
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: دومرف یم  شرافس  اه  يراوگان  اه و  تبیصم  ربارب  رد  ربص  هب  زین  دوخ  مود  عادو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

»(1)؛ مکردق نم  صقنی  ام  مکتنسلأب  اولوقت  الف  وکشت ، الف  همارکلاو  معنلا  عاونأب  هیلبلا  هذه  نع  مکضّوعیو  لاقو : ...ربصلاب  مهرمأو  »
تیاکـش سپ  دهد ، یم  ضوع  يراوگرزبو  اه  تمعن  ماسقا  هب  تبیـصم ، نیا  زا  ار  امـش  ادـخ  دومرف : ...ربص و  هب  ار  ناشیا  درک  رما 

.دهاک یم  ناتشزرا  زا  هک  دییوگن  ار  يزیچ  ناتنابز  اب  سپ  .دینکن 

: دیامرف یم  نایب  ربص  هرابرد  ار  بلطم  هس  مالسلا  هیلع  ماما  عادو ، نیا  رد 

ربص هب  ندرک  رما  فلا )

.دهد یم  شاداپ  يراوگرزب  تمعن و  اب  اه ، تبیصم  اه و  يراوشد  رب  ربص  ربارب  رد  دنوادخ  ب )

.دش دهاوخ  ناسنا  ندش  شزرا  مک  بجوم  نتفگ ، ادخ  ياضر  فالخرب  ینخس  اه  تبیصم  رد  ج )

.تسا هدش  شرافس  ادخ  هار  رد  داهج  هلمج  زا  تاعاط  نداد  ماجنا  يارب  تماقتـسا  ربص و  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد 
همه نآ  ربارب  رد  تعاجـش ، اب  زین  ترـضح  هک  تسا  نیا  مهم  .دـش  نایب  دروم  ود  رد  اه  تبیـصم  اـه و  یتخـس  ربارب  رد  ربص  هب  رما 

، رخآ تاظحل  رد  .درک  يراج  زین  نابز  هب  ار  تیعقاو  نیا  دوب و  ادخ  رازگرکش  دومن و  ربص  تبیصم  همه  نآ  رب  درک ، داهج  نمشد 
یم مالعا  دوجو  همه  اب  ار  دوخ  لّمحت  زاین و  زار و  ادخ  اب  دوب ، هداتفا  البرک  نیمز  يور  هب  دولآ  نوخ  حورجم و  یندب  اب  هک  ینامز 

: درک

ص:65
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ثایغ ای  کمکح  یلع  ًاربص  كریغ ، دوبعم  الو  كاوس  ّبر  یل  ام  نیثیغتـسملا ، ثایغ  ای  كاوس  هلإ  ّبر ال  ای  کـئآضق  یلع  ًاربص  »
نم يارب  .ناهاوخ  دایرف  سردایرف  يا  تسین  ییادـخ  وت  زج  هک  راگدرورپ ! يا  وت ، ياـضق  رب  منک  یم  ربص  »(1) ؛ ...هل ثایغ  نم ال 

...يرادن یسردایرف  هک  یسردایرف  يا  وت ، مکح  رب  منک  یم  ربص  .تسین  وت  زا  ریغ  يدوبعم  وت و  زج  يراگدرورپ 

( هانگ  ) تیصعم زا  ربص 

هدومرف شیوخ  تیب  لها  باحـصا و  هب  باطخ  ار  ربص  یلبق  مسق  ود  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  هجوت ، روخرد  هتکن 
نمشد و هب  باطخ  هک  دراد  دوجو  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  مالک  رد  زین  هانگ  زا  ربص  ینعی  موس ، مسق  اما  تسا ؛

لوا هبطخ  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدش  نایب  دـنهد ، ماجنا  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  هک  یگرزب  هانگ  زا  نانآ  نتـشادزاب  يارب 
: درمرف اسر  يادص  اب  اروشاع  زور  حبص  رد  دوخ ،

! مدرم يا  »(2) ؛ ...مکیلع یمدقم  نم  مکیلإ  رذـتعأ  یّتح  یلع و  مکل  ّقح  وه  امب  مظعأ  یّتح  اولجعت  الو  یلوق  اوعمتـسا  ساّنلا  اهیأ  »
ندمآ ّتلع  هکنیا  ات  هظعوم ،) تیاده و   ) نم رب  تسا  امش  ّقح  هک  يزیچ  هب  ار  امش  منک  هظعوم  ات  دینکن  هلجع  دیونشب و  ارم  نخس 

.منک نایب  امش  يارب  ار  دوخ 

ظاحل زا  یلو  دنا ، هدربن  راک  هب  ار  ربص  حالطصا  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع ، نیا  رد 

ص:66
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زین اروشاع  زور  بش و  عیاقو  رد  هدش ، دای  تیاور  رد  هک  ار  ربص  مسق  هس  ره  نیاربانب ، .تسا  اوربصا »  » يانعم هب  اولجعت » ال   » موهفم
.دروخ یم  مشچ  هب 

ناتسود اب  يرادافو   - 5

یتسود هقباس  وا  اـب  هک  ار  يدرف  ناملـسم ، ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  ندوب  راداـفو  .تسا  یقـالخا  ياـه  شزرا  هلمج  زا  يراداـفو 
.دشاب هتفرگ  لکش  اه  شزرا  ساسا  رب  یهلا و  بتکم  کی  دنیآرف  رد  یتسود ، نیا  رگا  هژیو  هب  .دنکن  شومارف  هتشاد ،

ماگنه هب  نانآ  رانک  رد  ًالومعم  تفاتـش و  یم  شباحـصا  کمک  هب  دـش ، یم  مزال  اجره  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هب هک  دوب  يرافغ  رذوبا  هب  ّقلعتم  نوج -  مان  هب  هرهچ  هایس  یمالغ  مالسلا ، هیلع  ماما  باحصا  نایم  رد  ًالثم  دش ؛ یم  رضاح  تداهش 
ات دوب ، مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  رد  ماجنارـس  هدش و  هدرپس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  دعب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.دمآ البرک  هب  هکنیا 

هک مهد  یم  هزاجا  وت  هب  نم  .يا  هدوب  ام  اب  تیفاع  روظنم  هب  يا و  هدیشک  تمحز  ام  هناخ  رد  يرمع  وت  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ 
.يورب هنادازآ 

ياـه تمعن  زا  یـشوخ ، نارود  رد  درک : ضرع  تخادـنا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـهاپ  تشپ  ار  دوـخ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یتـقو  وا 
یبسن بسح و  هایـس و  مگنر  مورب !؟ مراذـگب و  اهنت  ار  امـش  تخـس ، تیعـضو  نیا  رد  نونکا  .مدرب  یم  هرهب  امـش  هناخ  رد  دوجوم 

هب هن  .ددرگ  دیفـس  مگنر  دوش و  فیرـش  نم  بسن  بسح و  مریگب و  یتشهب  شوخ و  يوب  ات  مشاب  امـش  اب  مراد  تسود  اّما  مرادـن ،
.داد هزاجا  وا  هب  ترضح  .ددرگ  طولخم  امش  نوخ  اب  هایس  نوخ  نیا  ات  موش  یمن  ادج  مسق ! ادخ 

ص:67
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: درک شیاعد  دش و  رضاح  وا  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  ماما  .دیسر  تداهش  هب  رفن  نتشک 25  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  وا 

ار شیوب  نادرگ و  دیفس  ار  شتروص  ایادخ ! »(1) ؛ دّمحم لآ  نیبو  هنیب  فّرعو  راربألا  عم  هرـشحاو  هحیر  بیطو  ههجو  ضیب  ّمهّللا  »
! هدب رارق  هدیدنسپ  ار  دّمحم : لآ  وا و  نیب  هطبار  نک و  روشحم  ناکین  اب  ار  وا  نادرگ و  عوبطم 

دروم ار  وا  هدرک و  ینادردـق  تداهـش  زا  سپ  یّتـح  ار  نینچ  نیا  یمـالغ  هک  تسا  راد  هشیر  قـیمع و  يا  هزادـنا  هب  ماـما  يراداـفو 
.دهد یم  رارق  فطل 

اب یتسود  هطبار  درک و  هبوت  نوچ  یلو  دیآ ، دورف  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دش  ثعاب  هکنآ  اب  زین  یحایر  دیزی  نب  ّرح 
، ترضح دوخ  زین  تداهش  زا  سپ  .دوش  یم  توعد  ییاریذپ  يارب  دریگ و  یم  رارق  ناشیا  فطل  دروم  تخاس ، رارقرب  ترـضح  نآ 
هب تروص  دش و  یم  رضاح  نیحورجم  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  دراوم ، یـضعب  رد  .ددنب  یم  شیوخ  لامتـسد  اب  ار  وا  رـس  مخز 

توکلم ملاع  هب  ناشحور  دندوب ، ماما  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  مّسبت و  اب  هک  ملـسا »  » و حضاو »  » دـننام تشاذـگ ؛ یم  نانآ  تروص 
.درک زاورپ 

هب یتـح  ناـشیا  رازآ  .دوـب  نارگنـس  مـه  ناتـسود و  هـب  ياداـفو  یتـسود و  رگد  هفطاـع ، تـبحم ، رهظم  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 
اهراتفر نیرتدب  اب  ناشیا  هب  زیزع ، ماما  نآ  زا  ییابیز  يراوگرزب و  همه  نیا  ندید  اب  تسپ  نمشد  یلو  دیـسر ، یمن  مه  ناشنانمـشد 

.دناسر تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  هدرک و  نیهوت 

ص:68
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : لصف 

همدقم

اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُؤآزَج  ِهیِرَبلا *  ُریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
لها نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  اهنت  »(1) ؛ ُهَّبَر یِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اْوَضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر  ًاَدبَأ 

، دـبا تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  ندـع  تشهب  ياه  غاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  شاداـپ  .دـنملاع 
.دسرتب ادخ  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم  تشهب ، نیا  دنتسه و  یضار  ادخ  زا  مه  نانآ  دونشخ و  نانآ  زا  ادخ  دنمعنتم و  نادواج 

نیا .دشاب  هتشاد  لماک  يدونشخ  یهلا ، تارّدقم  ربارب  رد  دشیدنیب و  هفیظو  ماجنا  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  ناسنا ، يونعم  هبتر  نیرتالاب 
.تسا رتالاب  صالخا  زا  ینافرع ، ماقم 

ص:69
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اضر ماقم  صالخا و  نیب  قرف 

تـسا يدارفا  هب  طوبرم  اضر  ماقم  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  یکّرحم  هزیگنا و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ِصلُخم 
، تسا رامیب  هک  يدرف  .تسا  صالخا  زا  رتالاب  يا  هلحرم  نیا  دـنراد و  زین  يدونـشخ  تیاـضر و  ساـسحا  هناـصلخم ، لـمع  رد  هک 

وراد نیا  دوخ ، تمالـس  هب  نتفای  تسد  يارب  طقف  رامیب  نیا  .دنک  زیوجت  ار  يا  هزمدب  يوراد  وا  يدوبهب  يارب  کشزپ  تسا  نکمم 
هب ار  یعیبط  يافـصم  لسع  ندروخ  کشزپ  یهاگ  یلو  دـهد ؛ یم  تسد  وا  هب  ماگنه  نیا  رد  مه  يراوگان  ساسحا  دروخ و  یم  ار 
زا دور و  یم  روتسد  نیا  لابقتسا  هب  دوجو  همه  اب  یلو  دشون ؛ یم  ار  لسع  تبرـش  دوخ ، نامرد  يارب  مه  وا  .دنک  یم  هیـصوت  رامیب 

.دنک یمن  يراوشد  ساسحا  يا  هّرذ  دراد و  لماک  تیاضر  نآ 

: دیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  دوخ ، ریسفت  رد  یبرع  نب  نیدلا  ییحم 

زین ار  حـلاص  لامعا  همه  دـنراد و  نامیا  هک  يدارفا   ... (1)« اضرلا وه  يذـّلا  تافـصلا  لامک  ماقم  هیربلا ) ریخ   ) مهتاجرد یلعأو  »... 
.دنوش یم  هیربلا  ریخ  ماقم  بحاص  دنهد ، یم  ماجنا 

رایعم نازیملا ، ریسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  هماّلع  .تسین  اضر  ماقم  زج  هک  یماقم  تسا ، تافـص  لامک  ماقم  نانآ  هجرد  نیرتالاب 
.تسا رواب  داقتعا و  نآ  رب  عرف  اضر  ماقم  هک  دنک  یم  نایب  یهلا  تاریدقت  هب  ناشداقتعا  ار  دارفا  نامیا 

ص:70

 . ص 835 ج 2 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  . 50 - 1
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ینیسح مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  يدونشخ 

: توغاط یفن  هلحرم   - 1

: دومرف هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دنک یمن  تعیب  دیزی  دننامه  یتوغاط  اب  نم  دننام  یسک  »(1) ؛ هلثم عیابی  یلثمو ال  »

.میدیمان توغاط » یفن   » ار هلحرم  نیا  مالسلا ، هیلع  ماما  هلمج  نیا  هب  هّجوت  اب 

ار ادخ  دوش ، یم  ترضح  نآ  مرح  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  اب  عادو  يارب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یتهج هب  ار  وا  دراد ، رارق  هار  يادـتبا  رد  زونه  تسا و  هدرک  زاغآ  هک  یتکرح  تضهن و  نیا  رد  هک  دـهد  یم  مسق  ترـضح  نآ  هب 

: دنک تیاده  تسا ، نآ  رد  شدوخ  ياضر  هک 

هوکـشاب و دـنوادخ  يا   (2)« یـضر کـل  وه  اـم  اذـه  يرمأ  نم  ترتخا  اـم  هیف ، نمو  ربـقلا  ّقحب  مارکـإلاو ! لـالجلا  اذ  اـی  کلئـسأ  »
.دشاب نآ  رد  وت  يدونشخ  هک  يروآ  شیپ  میارب  ار  هار  نآ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ربق ، نیا  بحاص  ّقح  هب  ربق و  نیا  ّقح  هب  راوگرزب !

یهلا تیاضر  هب  يرهاظ ، تیقفوم  زا  لـبق  طیارـش  نیرت  ساّـسح  نیرت و  تخـس  رد  ناـسنا  هک  تسا  لاـمک  هجرد  نیرت  یلاـع  نیا 
.دشیدنیب

: دیازفا یم  شیوخ  ّمهم  فادها  نایب  زا  سپ  هنیدم ، رد  دوخ  فورعم  همان  تیصو  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ریخ وهو  موقلا  نیبو  ینیب  هَّللا  یِضقی  یّتح  ربصأ  اذه ، یَلَع  ّدر  نمو  ّقحلاب ، یلوأ  هَّللاف  ّقحلا  لوبقب  ینَِلبَق  نمف  »

ص:71
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تفلاخم نم  اب  سکره  و  تقیقح ، نیا  هب  تسا  رتراوازـس  ادـخ  سپ  تباث ، قح و  شریذـپ  هب  دریذـپب  ارم  سکره  سپ  نیمکاحلا ؛»
مکح نیرتهب  وا  هک  دـنک ، تواضق  وا  نم و  نیب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  اـت  منک  یم  تمواـقم  ربص و  شربارب  رد  نم  هزراـبم ، رد  دـنک 

.تسا ناگدننک 

ما هدـهع  رب  ادـخ  هک  يا  هفیظو  ماـجنا  زا  رامـش ، یب  یهورگ  تفلاـخم  ّتلع  هب  نم  هک  تسا  نـیا  ناـیب ، نـیا  رد  ترـضح  دوـصقم 
.مراد لماک  تیاضر  هزرابم  نیا  هجیتن  زا  ادخ  تساوخ  هب  مراد و  یمن  رب  تسد  تسا ، هدراذگ 

غیلبت نداد و  یهاگآ  هلحرم   - 2

: تشون هرصب  مدرم  هب  يا  همان  رد  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.منک یم  تیاده  یلاعت  هار  هب  ار  امش  دیهد ، شوگ  مراتفگ  هب  رگا  داشّرلا ؛» لیبس  یلإ  مکِدْهَأ  یلوق  اوعمست  نأ  »

.میدرک باختنا  ار  ناونع  نیا  ام  ماما ، دوخ  ریبعت  ربانب  دوب و  مالسلا  هیلع  ماما  مایپ  غالبا  هاگیاج  هّکم  نیاربانب ،

بجوم لماع  دنچ  .دندنام  هّکم  رد  هام  راهچ  زا  شیب  دوخ ، تیب  لها  اب  دیسر و  هّکم  هب  نابعـش  موس  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد دنریگب  میمـصت  ناشیا  دندوب ، تکرح  رد  هّکم  يوس  هب  نایجاح  ياه  ناوراک  همه  هک  نامز ، نیرت  ساسح  رد  ترـضح  هک  دش 

.دننک تکرح  قارع  يوس  هب  طیارش  نآ 

جراخ هکم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  ثعاب  ملسم  همان  ترضح و  نآ  رورت  يارب  تموکح  هشقن  يزاس  یثنخ  هبعک ، تمرح  ظفح 
یخیرات هبطخ  دوب ، هداتسیا  تیعمج  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دنوش  عمج  ات  درک  توعد  مدرم  زا  تکرح ، زا  شیپ  ترـضح  نآ  .دوش 

: دومرف داریا  ار  دوخ  يابیز  رایسب  و 
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امو هاتفلا ، دـیج  یلع  هدالقلا  طخَم  مدآ  دـلُو  یلع  توملا  ّطُخ  هلوسر ، یلع  هَّللا  یّلـصو  هَّللاب  ّالإ  هّوق  ـالو  هَّللا  ءآـش  اـمو  هَّلل  دـمحلا  »
سیواونلا نیب  هالفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصوأب  ّینأک  هیقال  اـنأ  عرـصم  یل  ریُخو  فسوی ، یلإ  بوقعی  قاـیتشا  یفالـسأ  یلإ  ینهلوأ 

انیّفویو هئآلب  یلع  ربصن  تیبلا  لهأ  اناضر  هَّللا  اضر  ملقلاب ، ّطُخ  موی  نع  صیحم  ًابغُـس ال  هبرجأو  ًافوج  ًاشارکأ  یّنم  ّنألمیف  ءالبرکو 
نمو یلإ  هدـعو  مهب  زجنیو  هنیع  مهب  ّرقت  سدـقلا  هریـضخ  یف  هل  هعومجم  یه  لب  هتمحل  هَّللا  لوسر  نع  ّدُـشت  نل  نیرباـصلا ، روجأ 

.تسا لاعتم  يادخ  يارب  ساپس  »(1) ؛ هَّللا ءاش  نإ  ًاحبـصم  لحار  ّینإف  انعم  لحریلف  هسفن ، هَّللا  ءآقل  یلع  ًانّطُوم  هتجهُم  ًالذاب  انیف  ناک 
.شا هداتـسرف  رب  دنوادخ  دورد  و  دـنوادخ ، هدارا  هب  رگم  تسین  امرف  مکح  ییورین  چـیه  و  دوب ، دـهاوخ  نامه  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ 
مراد قایتشا  نانچ  نآ  مناکاین  رادـید  هب  نم  و  تسا ، نارتخد  ندرگ  مزالم  هک  دـنب  ندرگ  دـننامه  هداتفا ، مزال  اـه  ناـسنا  رب  گرم 
مـشچ اب  ایوگ  و  دمآ ، مهاوخ  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  و  فسوی ، رادـید  هب  بوقعی  قایتشا  دـننام 

ياه مکش  هعطق و  هعطق  ارم  ياضعا  البرک  سیواون و  نایم  رد  ینیمزرس  رد  هفوک ) نایرکشل   ) اه نابایب  ناگدنرد  هک  منیب  یم  دوخ 
يدونشخ ادخ  يدونشخ  .تسین  يّرفم  هراچ و  تسا ، هدش  هتشون  اضق  ملق  اب  هک  يدماشیپ  زا  .دننک  یم  ریس  ار  دوخ  هنسرگ 

ص:73
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ياه هراپ  ربمایپ و  نایم  رد  .داد  دهاوخ  ام  هب  ار  ناگدننک  ربص  رجا  میزرو و  یم  تماقتـسا  ربص و  وا ، ناحتما  الب و  ربارب  رد  .تسام 
یم نشور  نانآ  رادید  هب  ربمایپ  مشچ  دوب و  دنهاوخ  وا  رانک  رد  تشهب  رد  داتفا و  دهاوخن  ییادـج  هاگ  چـیه  شنادـنزرف )  ) يو نت 
ادف ام  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دهاوخ  یم  سک  ره  .تفای  دهاوخ  قّقحت  نانآ  تسد  هب  هَّللا ) تموکح  رارقتـسا   ) زین وا  هدـعو  دوش و 

.هَّللا ءاش  نا  درک  مهاوخ  تکرح  ناهاگ  حبص  نم  هک  دوش  رفسمه  ام  اب  دنیب ، یم  هدامآ  دوخ  راگدرورپ  ياقل  يارب  ار  دوخ  دنک و 

دیامرف یم  دنراد ، ور  شیپ  رد  هک  ییاه  یتخـس  همه  گرم و  يروآدای  زا  سپ  ابیز  رایـسب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیس 
نآ میور و  یم  نآ  لابقتسا  هب  مینک و  یم  ربص  شیاه  یتخـس  همه  رب  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ياضر  ادخ ، تیاضر  هک 

یلاع نیا  .دننک  تکرح  ناشیا  اب  هک  دنک  یم  توعد  دننک ، ادـها  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  هناصلخم  دنرـضاح  هک  ار  یناسک  هاگ 
هدروآ اونین  يداو  هب  هناقشاع  اهالب ، همه  ربارب  رد  ار  شیوخ  هداوناخ  نامزرمه و  دوخ ، هک  تسا  ماما  کی  يارب  ینافرع  ماقم  نیرت 

.تسا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نخس  هرابرد  هاتوک  یحیضوت 

: هتخادرپ بلطم  دنچ  نایب  هب  دوخ ، فورعم  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لاعتم يادخ  يانث  دمح و  فلا )

.تسین یندش  ادج  ناسنا  زا  هک  یتیعقاو  تروص  هب  همه ، يارب  گرم  ندوب  رّدقم  ب )

ادخ هار  رد  تداهش  هب  قایتشا  ج )
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.تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  هدنیآ  رد  هک  البرک  ثداوح  زا  يا  هشوگ  نایب  د )

.دوش یم  دراو  نید  ظفح  هار  رد  هک  ییاه  یتخس  زا  يدونشخ  راهظا  ه )

میهاوخ قحلم  وا  هب  تکرح  نیا  رد  ور ، نیا  زا  .تسادـخ  نید  يایحا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  اـب  وسمه  تضهن ، نیا  و )
.دوب میهاوخ  ناشیا  اب  یعمج  تروص  هب  تشهب  رد  دش و 

.دننک یناشف  ناج  یهارمه و  ناشیا  اب  تضهن ، رد  دنرضاح  هک  یناسک  زا  توعد  ز )

راظتنا هلحرم   - 3

: دومرف قارع  هب  هّکم  هار  نیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هچ میوش و  هتـشک  هچ  ام ، يارب  هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  هب  مراد  ریخ  دـیما  »(1) ؛ انرفظ مأ  انِلُتق  انب  هَّللا  دارأ  ام  ًاریخ  نوکی  نأ  وجرـأل  »
.میدرگ زوریپ 

يارب میظع  لوحت  کی  زاغآرس  هک  موس ، هلحرم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .ددرگ  یم  عازتنا  ترضح  ترابع  نیا  زا  راظتنا ، ناونع 
.تفر یم  شیپ  هب  دوب ، اناضر » هَّللا  اضر   » هک دوخ ، راعش  اب  نانچمه  دوب ، تداهش  ای  يزوریپ 

هکم هب  ّجـح  ندروآ  اج  هب  يارب  مردام  هارمه  هب  يرجه  لاس 60  رد  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رعاش  قدزرف  زا  هللا  همحر  دیفم  خـیش 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  هاگان  مدـش ، یم  کیدزن  هکم  هب  مرح  هدودـحم  رد  متـشاد و  تسد  رد  ار  رتش  راهم  هک  ناـنچمه  .متفر  یم 

.دور یم  نوریب  هکم  زا  هحلسا  ریشمش و  اب  هک  مدید  ار  مالسلا 

.تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رتش  راطق  نیا  مدیسرپ :

ص:75
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، تیادف هب  مردام  ردپ و  .دزاس  اور  یهاوخ  یم  هچنآ  رد  ار  تیوزرآ  هتساوخ و  دنوادخ  مدرک : ضرع  هدمآ ، ترـضح  نآ  دزن  سپ 
؟ يرادرب تسد  ّجح  ماجنا  زا  هک  هتشاداو  باتش  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

ادـخ هب  متـسه ، برع  زا  يدرم  مدرک : ضرع  یتـسیک ؟ وت  دومرف : نم  هب  سپـس  .مدـش  یم  راـتفرگ  مدرک ، یمن  باتـش  رگا  دومرف :
.دیسرپن نم  زا  نیا  زا  شیب  دنگوس !

درم زا  مدرک : ضرع  دنتـسه .) هنوـگچ  اـم  يراـی  رد  قارع  مدرم   ) .نک هاـگآ  يراد ، رـس  تشپ  رد  هک  یمدرم  زا  ارم  دوـمرف : سپس 
.مسانش یم  ار  نانآ  بوخ  نم  يدیسرپ و  یهاگآ 

نامـسآ زا  یهلا  ردق  و   ] اضق امـش و  رب  ناشیاهریـشمش  تسامـش و  اب  قارع  مدرم  ياه  لد  کیلع ؛» مهفایـسأو  کعم  ساّنلا  بولق  »
.دروآ اج  هب  دهاوخ  ار  هچنآ  ادخ  دیآ و  دورف 

: دومرف ترضح 

ءآدأ یلع  ناعتـسملا  وهو  هئاـمعن  یلع  هَّلل  دـمحنف  یـضرنو  ّبُحن  اـمب  ءاـضقلا  لزن  نإ  نأـش ، یف  وه  موی  ّلـکو  رمـألا ، هَّلل  َتقدـص  »
تسادـخ و تسد  هب  راک  یتفگ ، تسار  »(1) ؛ هتریرـس يوقتلاو  هتین  قحلا  ناک  نم  دعبی  ملف  ءآجّرلا  نود  ءآضقلا  لاح  نإو  رکـشلا ،

هاوخلد قبط  رب  و   ) میدونـشخ هچنآ  هب  میهاوخ و  یم  ام  هچنآ  هب  دمآ  دورف  ادخ ] تساوخ  و   ] اضق رگا  سپ  تسا ، يراک  رد  زور  ره 
شا يرازگرکش  يورین  وا  مییوگ و  ساپس  شیاه  تمعن  رب  ار  ادخ  سپ  دوب ) ام 

ص:76
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.دنک هشیپ  يراکزیهرپ  دشاب و  قح  شتین  هک  سک  نآ  دوخ ، هتساوخ  زا  دوشن  رود  سپ  دشن ، ام  هاوخلد  هب  رگا  اطع و  ار 

رظن زا  .مینک  یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  میتسه و  یهلا  تیاضر  تساوخ و  عبات  ام  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  زا 
داجیا رییغت  ماما  نخس  هیحور و  رد  يا  هّرذ  ربخ  نیا  یلو  داد ، ماما  هب  ار  نکمم  ربخ  نیرتدب  قدزرف  هک  مینیب  یم  يرهاظ ، یسایس و 

.دیوگ یم  نخس  قیمع  یصالخا  اب  زین  نونکا  تفگ ، نخس  هّکم  هنیدم و  رد  هک  یتبالص  نامه  اب  درکن و 

تداهش هلحرم   - 4

: دومرف البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دشاب ادخ  هار  رد  هک  یندش  هتشک  هب  نیرفآ  »(1) ؛ ....هَّللا لیبس  یف  لتقلاب  ًابحرم  »

ار ترابع  نیا  .تسا  دوهشم  نآ  زا  زین  لماک  تیاضر  دنک ، یم  نایب  تداهش  يارب  ار  ماما  لماک  یگدامآ  هک  نیا  زا  ریغ  هلمج ، نیا 
ادـخ هار  رد  تداهـش  زا  لماک  تیاضر  یبوخ  هب  و  دومرف ، البرک  هب  دورو  يادـتبا  رد  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  تادـیدهت  ربارب  رد  ماما 

.دوش یم  هدافتسا 

تـشد نیا  هب  هناّحلـسم  تسپ  ناراوخ  هریج  .دـمآ  دورف  تاناکما  زا  رود  هب  یناـبایب  رد  ماـما  ناوراـک  تضهن ، هلحرم  نیمراـهچ  رد 
دادن و تراسا  هب  نت  زگره  نانآ  ناج  حور و  یلو  دندمآرد ؛ نانآ  هرصاحم  هب  هبناج ، همه  یتیمولظم  رد  ناینیـسح  .دندروآ  شروی 

رد شراوگرزب  باحصا  مالسلا و  هیلع  ماما  نخس  راتفر و  .دیشک  ّتلذ  هب  شا  يرهاظ  یگدرتسگ  یگرزب و  همه  اب  ار  نمشد 

ص:77

 . ص 581 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  . 56 - 1

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( www.Ghaemiyeh.comمالسلا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتخاس  قرغ  ار  نایدیزی  دنز و  یم  جوم  صالخا  زا  زین  اجنیا 

تداهش هب  ماما  هچره  دوش و  یم  هدید  ثداوح  زا  لماک  تیاضر  نانآ ، راتفر  مالـسلا و  مهیلع  شباحـصا  ماما و  نانخـس  زا  هچرگا 
هملک ماما  نآ  زا  البرک  رد  هک  یتراـبع  ًارهاـظ  یلو  دـمزر ، یم  رتشیب  تعاجـش  اـب  رت و  هتخورفا  يا  هرهچ  اـب  دوش ، یم  رت  کـیدزن 
ًاـضر : » دوش یم  لقن  رخآ  تاظحل  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  هک  یفورعم  تراـبع  .دـشن  هظحـالم  دـشاب ، هتفر  راـک  هب  نآ  رد  اـضر » »

هلإ ّبر ال  ای  کئاضق  یلع  ًاربص  : » تسا هنوگ  نیا  لـتاقم ، رد  دوجوم  تراـبع  هکلب  تسین ، تسرد  ...كرمـأل » ًامیلـست  کـئاضقب ،
(1) «. نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : لصف 

همدقم

.تسا دنوادخ  ِنآ  زا  يدنلبرس  سپ  دهاوخ ، یم  يدنلبرس  سک  ره  »(1) ؛ ...ًاعیِمَج ُهَّزِعلا    ِ ِهَّللَف َهَّزِعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم  »

.(2) مّرکملا فیرشلا ، زیزعلاو : ّلُّذلا ؛ فالخ  ّزِعلا :

باب زا  اما  تسا ؛ تّزع  يانعم  هب  لصا ، رد  تبالص   (3) .دوش بولغم  دروخب و  تسکـش  ناسنا  دراذگ  یمن  هک  تسا  یتلاح  تّزع ،
.تسا هتفر  راک  هب  تیمح  تریغ و  یتخس ، تبوعص و  قلطم ، هبلغ  دوش ، یمن  روهقم  هک  يرهاق  يانعم  هب  هعسوت ،

؟ تسیچ دارفا  هعماج و  رد  قالخا  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  نیا  يروحم  تاعوضوم  زا  یکی  قالخا ، هفسلف  رد 

دزادرپ یم  اهنآ  یسررب  دقن و  هب  دنک و  یم  لقن  هراب  نیا  رد  هیرظن  هد  هب  کیدزن  قالخا ، هفسلف  باتک  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 
رد مالسا  هیرظن  ماجنارس  و 

ص:79
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(1) .دنک یم  نایب  سفن » تّزع   » نارگید ریبعت  هب  و  سفن » تمارک   » ناشیا ریبعت  هب  ار  هراب  نیا 

، لاعتم دنوادخ  زا  ریغ  .تسا  دنوادخ  ّصتخم  ریذپان ، تسکش  دشاب و  بلاغ  ای  روهقم ، هن  دشاب و  رهاق  يزیچ  هکنیا  يانعم  هب  تّزع 
دـنک و مّحرت  وا  هب  ادـخ  هکنآ  رگم  تسین ، کـلام  دـشاب ، نآ  رد  شعفن  هک  ار  يزیچ  تسا و  لـیلذ  ریقف و  دوخ  تاذ  رد  زیچ  همه 
هب تّزع  صاصتخا  دهاوخب  هک  تسین  نآ  ًاعیِمَج » ُهَّزِعلا    ِ ِهَّللَف َهَّزِعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم  : » دـننام یتایآ  قایـس  .دـهدب  وا  هب  تّزع  زا  یمهس 

.دهاوخب یلاعت  يادخ  زا  دیاب  دهاوخ ، یم  تّزع  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هکلب  دنک ، نایب  ار  ادخ 

، یگدنب هلیسو  هب  رگم  دوش  یمن  اطعا  یسک  هب  ینعی  تسا ؛ ادخ  زا  شا  همه  دهاوخب ، تّزع  سکره  هک  تسا  نیا  هیآ  مایپ  هصالخ 
(2) .حلاص لمع  نامیا و  نتشاد  اب  رگم  دیآ  یمن  تسد  هب  مه  نآ  هک 

، یتـیبرت بتکم  یقـالخا ، دـشر  رثا  رد  هک  تسا  یـسفن  نآ ، حلطـصم  ياـنعم  سفن ، هملک  هب  تّزع  هملک  ندـش  هفاـضا  هب  هّجوت  اـب 
.دهد ناشن  دوخ  زا  راتفر  رد  ای  نخس  رد  ّتلذ  يا  هّرذ  دوشن  رـضاح  هک  دناسرب  ییاج  هب  ار  ناسنا  یگداوناخ ، يراوگرزب  تلاصا و 

اب هک  دـندرک  داریا  ار  یتانایب  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  هتفرگ  ربرد  ار  اروشاـع  تضهن  رـسارس  يراوگرزب ، سفن و  تّزع 
.دوب هتخیمآ  سفن  تمارک  یگدازآ و 

: درک میسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  نانخس 

سفن تّزع  داجیا  لماوع  سفن 2 -  تّزع  راثآ   - 1
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سفن تّزع  راثآ 

دوخ زا  تّلذ  یفن   - 1

تساوخ ترـضح  نآ  زا  ثعـشا  نب  سیق  دندرک و  داریا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يا  هبطخ  نیتسخن  زا  سپ  اروشاع  زور  فلا )
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوشب ، دیزی  مکح  میلست  هک 

زارد نانآ  يوس  هب  ّتلذ  يور  زا  ار  متـسد  هن  مسق ! ادـخ  هب  هن ، »(1) ؛ ...دیبعلا رارف  ّرفأ  الو  لیلذـلا  ءاطعإ  يدـیب  مهیطعأ  هَّللاو ال  «ال 
.منک یم  رارف  ناگدنب  دننام  هن  درک و  مهاوخ 

: دندرک مالعا  اروشاع  زور  رد  دوخ  ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ب )

دوخ هب  ار  وا  هیما  ینب  هک   ) ردـپ یب  درم  نیا  »(2) ؛ ...ّهلذلا اّنم  تاهیه  ّهلذلاو ، هّلـسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نب  یعّدلا  ّنإ  »
.میهد نت  ّتلذ  هب  ام  هک  تاهیه  يراوخ ؛ ریشمش و  نیب  تسا : هدرشف  ياپ  زیچ  ود  نایم  ارم  ردپ ، یب  نآ  دنزرف  و  دندرک ) قحلم 

ياه بلق  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياـه  هظعوم  حـیاصن و  ندرکن  رثا  مشاـه و  ینب  ماـما و  باحـصا  تداهـش  زا  سپ  اروشاـع  زور  ج )
مدرم نآ  زا  یگرزب  هاگلتق  نایوار ، زا  یضعب  ریبعت  هب  هدش و  گنج  دراو  ترضح  نآ  مدرم ، نآ  تواسق  تواقش و  زا  رپ  کیرات و 

: دندناوخ یم  اسر  يادص  اب  ار  زجر  نیا  یپ  رد  یپ  ترضح  هک  یلاح  رد  دندروآ ، دوجو  هب  تسپ 
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راعلا بوکُر  نم  یلوأ  ُلتقلا 

(1) راّنلا لوخد  نم  یلوأ  ُراعلاو 

.خزود شتآ و  هب  ندش  لخاد  زا  تسا  رتهب  ایند  يرهاظ  تسکش  گنن و  گنن -  رب  ندش  راوس  زا  تسا  رتهب  ندش  هتشک 

.تسا تّزع  جیاتن  زا  یکی  نیا  دنک و  یم  رود  دوخ  زا  ار  ّتلذ  لمع  نخس و  رد  دوجو  مامت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تّزع هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   - 2

تـسد مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناوراک  هب  یحایر ، دـیزی  نب  ّرح  یهدـنامرف  هب  هفوک ، رکـشل  نالوارق  شیپ  هک  یناـمز  فلا )
رگنایب هک  ار  ریز  راعـشا  هدرک  فاکنتـسا  تّدش  هب  ماما  دـنراداو ، دوخ  زا  تیعبت  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  یم  شالت  دـنتفای و 

: دندناوخ یم  دوب ، ترضح  عطاق  میمصت 

یتفلا یلع  ٌراع  توملاب  امو  یضمأس 

ًاملسم دهاجو  ًاّقح  يون  ام  اذإ 

.دشوکب هناصلخم  دشاب و  قح  وا  تین  رگا  تسین ، گنن  درمناوج  يارب  گرم  مور و  یم  نم 

هسفنب نیحلاصلا  لاجرلا  یَساوو 

ًامرُجم فلاخو  ًاروبثم  قرافو 

.دنروخ هودنا  وا  گرم  زا  مدرم  دور ، نوریب  ناهج  زا  نوچ  دنیامن ، تاساوم  ناج  هب  راکوکین  نادرم  و 

َملُأ مل  ُِّتم  نإو  مدنأ  مل  ُتشِع  نإف 

(2) امغرتو شیعت  نأ  ًّالُذ  کب  یفک 

.يدرگ راوخ  یشاب و  هدنز  هک  سب ، ار  وت  ّتلذ  نیا  دننکن ، تمالم  ارم  مریمب  رگا  متسین و  نامیشپ  مدنام  هدنز  رگا  سپ 

ص:82
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يرادساپ هار  رد  ار  تداهـش  نم  هک  دنک  یم  نالعا  دنز ، یم  جوم  نآ  رد  يراوگرزب  تّزع و  هک  ترـضح  زا  يرگید  نانخـس  ب )
: زگره ار  نارگمتس  اب  یگدنز  یلو  مریذپ ، یم  زاب  شوغآ  اب  ار  نآ  هتسناد و  گرزب  یتداعس  نید ، زا 

یگدنز منیب و  یمن  تداعس  زج  ار  ادخ  هار  رد  گرم  نم  انامه  »(1) ؛ ًامرب ّالإ  نیملاظلا  عم  هایحلاو  هداعسلا  ّالإ  توملا  يَرأ  ینإف ال  »
.يراوخ زج  ار  نارگمتس  اب 

نانخـس بلاطم و  ناکم ، نیا  رد  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ناوراک  اب  دـیزی  نب  ّرح  رکـشل  یقالت  لحم  مَسُحوذ » ( » ج
نآ تماما  هب  ار  رهظ  زاـمن  دـندش و  باریـس  ماـما  باحـصا  تسد  هب  ّرح  هنـشت  نایرکـشل  دـش و  لدـب  ّدر و  فرط  ود  نیب  يرایـسب 
هک اج  ره  هب  دزاس و  دوخ  عیطم  ار  ترـضح  نآ  دیدهت ، ای  شهاوخ  اب  هک  دوب  نیا  اجنیا  رد  ّرح  شالت  همه  .دـندرک  هماقا  ترـضح 

.دنک لقتنم  دهاوخ ، یم 

.دنز یم  جوم  دومرف ، داریا  ساسح  رایسب  نامز  رد  هفوک ، رکشل  ربارب  رد  ترضح  نآ  هک  ینانخس  رد  تعاجـش  يدنلبرـس و  تّزع ،
: میروآ یم  ار  نانخس  نآ  زا  یکی 

هدـلاخ ًهایح  ّالإ  ّزعلا  لیبس  یف  توملا  سیل  .ّقحلا  ءایحإو  ّزِعلا  لین  لیبس  یلع  توملا  َنوهأ  ام  .توملا  فاخی  نم  ُنأش  ینأـش  سیل  »
فاخأ ُتسل  کّنظ  باخو  کمهـس  شاـط  تاـهیه  ینفّوخت ؟ توملاـبف  أ  هعم ، هاـیح  ـال  يذـلا  توملا  اـّلإ  ّلُّذـلا  عم  هاـیحلا  تسیلو 

نأ نم  یلعَأل  یتّمِهو  رکبَأل  یسفن  ّنِإ  توملا ،

ص:83
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مدـه یلع  نوردـقت  مکّنکلو ال  هَّللا ، لیبس  یف  لـتقلاب  ًاـبحرم  یلتق ؟ نم  رثکأ  یلع  نوردـقت  لـه  توملا ، نم  ًاـفوخ  میـضلا  لـمحأ 
رد هک  یگرم  تسا  کبس  ردقچ  دسرتب ، گرم  زا  هک  تسین  یـسک  تیعقوم  نم  تیعقوم  »(1) ؛ لتقلاب یلابأ  ًاذإف ال  یفرشو  يدجم 

رگم تسین  ّتلذ  اب  یگدـنز  و  یگـشیمه ، یگدـنز  رگم  تسین  تّزع  هار  رد  گرم  .دـشاب  قح  ندرک  هدـنز  تّزع و  هب  ندیـسر  هار 
.متـسین ناسرت  گرم  زا  .وت  نامگ  درک  اطخ  تفر و  اطخ  هب  تریت  یناسرت !؟ یم  ارم  گرم  اب  اـیآ  .دـشابن  وا  اـب  یگدـنز  هک  یگرم 

راک نم  نتـشک  زا  شیب  ایآ  .منک  لمحت  ار  متـس  گرم ، زا  سرت  ّتلع  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  متّمه  رت و  عیرـس  نم  سفن  اـنامه 
رد سپ  .دیرادن  ار  نم  فرـش  تّزع و  ندرک  دوبان  تردق  یلو  .ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  هب  نیرفآ  دـینکب ؟ دـیناوت  یم  مه  يرگید 

.مرادن یک  اب  ندش  هتشک  زا  مه  نم  تروص ، نیا 

یحور یگرزب  تّزع و  زا  یکاح  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  هدرک  هدافتـسا  ار  بلطم  تفه  مک  تسد  ناوت  یم  نانخـس ، نیا  رد  ّتقد  اـب 
: دنز یم  جوم  سّدقم  دوجو  نآ  رد  هک  تسا 

.دوش یمن  عمج  سرت  اب  تماما  ماقم  - 

.تسا ناسآ  رایسب  قح  تّزع و  هب  ندیسر  هار  رد  تداهش  شریذپ  - 

.تسین هنادواج  یگدنز  زج  تّزع  هار  رد  تداهش  - 

.دشاب یمن  ضحم  گرم  زج  ّتلذ  اب  یگدنز  - 

.دناسرت تداهش  گرم و  اب  دوش  یمن  ار  تّزعاب  ناسنا  - 

ص:84
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.دنیاشگ یم  شوغآ  تداهش  ربارب  رد  دننک ، یم  تکرح  قح  ندرک  هدنز  ریسم  رد  هک  یتّزع  اب  دارفا  - 

.درک لامیاپ  ار  وا  تّزع  ناوت  یمن  زیزع  تداهش  اب  - 

سفن تّزع  داجیا  لماوع 

سفن تّزع  داجیا  لماوع 

هبطخ دشابن ، یقاب  نانآ  يارب  يرذع  هکنآ  يارب  دید ، گنج  يارب  مّمصم  ار  نمشد  یتقو  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  دومرف  داریا  يا 

روجحو نونمؤملاو  هلوسرو  کلذ  هَّللا  یبأی  ّهلذلا ، اّنم  تاهیهو  ّهلذلاو ، هّلـسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نب  یعّدـلا  ّنإو  الأ  »
هداد رارق  رگمتس  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  »(1) ؛ ...مائّللا راظ  یلع  مارکلا  َعراصم  رثُؤن  هیبأ ، سوفنو  هیمح  فونأو  ترهط  نوطبو  تباـط 

و میریذپب ، ار  ّتلذ  ام  هکنیا  زا  نانمؤم  شربمایپ و  دـنوادخ و  دـنراد  ابا  اریز  گنن ؛ تلذ و  ام  زا  داب  رود  .ّتلذ و  ریـشمش و  نیب  ارم 
تّزعاب ناکاین  تریغ و  اب  نازارفارس  و  تسا ، كاپ  هک  ییاه  محر  و  تسا ، رود  هب  اه  يدب  زا  هک  ییاه  هناخ  زین ) )

: دیامرف یم  نایب  تسا ، گنن  نیا  شریذپ  زا  عنام  هک  ار  یلماوع  همدقم ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

« نونمؤملا هلوسرو و  کلذ  هَّللا  یبأی  : » يرادنید ای  مالسا   - 1

.دنتسه ناناملسم  همه  يدنلبرس  تّزع و  ناهاوخ  نانمؤم ، ربمایپ و  ادخ ، هک  تسا  نیا  دوصقم 

ص:85

 . ص 171 هتریسو ، هتامس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  . 69 - 1
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»(1)؛ ...ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنلَو  »... 

.تسا هدادن  رارق  يا  هطلس  نانمؤم  رب  نارفاک  يارب  ادخ  زگره 

مارح عونمم و  دریذپب ، ّتقوم  جاودزا  رد  رهوش ، ناونع  هب  ار  رفاک  کی  هطلس  هظحل ، دنچ  يارب  ناملسم  نز  کی  هکنیا  یتح  مالسا 
(2) .تسا هتسناد 

یمالـسا هعماج  رب  يا  هطلـس  دیراذگن  زگره  هک  دومرف  نانآ  هرابرد  هکم  حتف  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ینادـناخ 
لامعا همه  نآ  اب  نانآ  هب  يراکمه  تسد  دـناوت  یم  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  ..نایفـس » یبأ  لآ  یلع  همّرُحم  هفالخلا  : » دـننک ادـیپ 

؟ دهدب ینید  ّدض  نیگنن و 

؛» تباط روجحو  : » یگداوناخ تلاصا   - 2

، هتفرگ یم  رارق  كاپ  یناماد  رد  یکدوک ، نیزاغآ  ياهلاس  رد  هک  یناسنا  ینعی  تسا ؛ دوخ  تیبرت  دشر و  ّلحم  هب  ترـضح  هراشا 
دوجو همه  اب  هدوب و  دهاش  هدرک ، یم  شوارت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوجو  زا  هک  ار  يونعم  ياه  ییابیز  همه  نآ  زور ، بش و  و 
.تسا هدرک  يرپس  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  يردپ  روضح  رد  زین  ار  یناوج  یناوجون و  نارود  هدرک و  سمل  ار  اهنآ 

ناگتـشرف میتـسه و  تلاـسر  توبن و  تیب  لـها  اـم  دومرف : مکح  نب  ناورم  هب  باـطخ  هنیدـم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
...هتشگ زاغآ  ام  هناخ  زا  مالسا  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  ام  لزنم  هب  نامسآ 

« ترهط نوطبو  : » كاپ لسن   - 3

.تسا محر  زا  هیانک  مکش ، يانعم  هب  نطب ، عمج  نوطب 

ص:86

هیآ 141. ءاسن ، هروس  . 70 - 1
 . ص 285 ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  . 71 - 2
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هب نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یکاپ  ناماد  دـشاب ، یناسنا  یقـالخا و  ياـه  شزرا  دـشر  داـجیا و  زاـس  هنیمز  دـناوت  یم  هک  ییاـهزیچ  زا 
رسمه باختنا  رد  نید ، ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا  ور ، نیا  زا  .دشون  یم  ریش  نآ  زا  هک  تسا  یکاپ  هنیس  دیآ و  یم  دوجو 

یم ناشیا  هب  باطخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  رد  .دـنا  هتـشاد  هّزنم  راوگرزب و  ینارداـم  زین  اـم  ناـماما  .دـندرک  یم  ّتقد 
: مییوگ

رون وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  »(1) ؛ اهساجنأب هیلهاجلا  کسّجنت  مل  هرّهطملا  ماحرألاو  هخماشلا  بالصألا  یف  ًارون  َتنک  ّکنأ  دهـشأ  »
.دولاین دوخ  یگدولآ  هب  ار  وت  تیلهاج  رابغ  زگره  ناردام و  رّهطم  ماحرا  ناردپ و  كاپ  یلاع و  هدنزارف و  بالصا  رد  يدوب 

فالخ رب  دناوت  یم  هنوگچ  هتفای ، لماکت  هنوگ  نیا  هدش و  هیذغت  رهاط  يا  هنیس  زا  هتفای و  ّدلوت  نمادکاپ  یلسن  ردام و  زا  هک  یسک 
؟ دهدب شزرا  یب  ناتفص  نود  هب  یتوافت  یب  ای  يراکمه  تسد  هتشذگ ، ياه  هنیمز  همه 

« هیمح فوُنُأو  : » فیرش نامدود   - 4

هب رت  کـیدزن  هدـش ، داـی  همجرت  هدـنیوگ ، تیعقوم  ثیدـح و  تراـبع  رد  دوجوم  نیارق  تغل و  دّدـعتم  ياـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
يدنم تریغ  تفارش و  ياوگرزب ، يزارفارـس ، اب  يرمع  هک  ینامدرم  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  ًارهاظ  .دسر  یم  رظن  هب  دوصقم 

؟ دننک شومارف  یّلک  هب  ار  دوخ  هتشذگ  لاح و  تیعقوم  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا ، هدرک  یگدنز  هعماج  رد 

دوخ رـس  تشپ  هداوناخ  کی  هک  تسا  یناشخرد  قباوس  نامه  سفن ، تّزع  هدـنرادهگن  هدـننک و  داـجیا  لـماوع  زا  یکی  نیارباـنب ،
.دراد یم  هاگن  نداد  ّتلذ  هب  نت  زا  ار  وا  تیعضو  نیا  هک  دراد 

ص:87
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« هیبأ سوفنو  : » ناکاین يریذپان  تسکش  تّزع و   - 5

.میهد حیجرت  تّزعاب  گرم  رب  ار  تسپ  دارفا  نیا  زا  يرادرب  نامرف  ام  هک  دنرادن  لوبق  ام  ناکاین  تّزعاب و  ناگتشذگ  صاخشا و 

.سوفن هن  تسا ، سافنا  سَفَن  عمج  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  انعم  سَفَن  عمج  اجنیا  رد  ار  سوفن  یضعب 

(1) .حاقّللا ِتبأ  اّهنأک  حقلت  ملف  َتبِرُض  یّتلا  لبإلا  نم  هیبألا  هیبأ :

زیهرپ و هبنج  رخآ  هلمج  رد  نیاربانب ، .دـنور  یمن  هانگ  راب  ریز  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناکاین  زا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دیامرف یم  نایب  ار  بلطم  یبلس 

؛» مائّللا راظ  یلع  مارکلا  عراصم  رثؤن  : » هجیتن  - 6

.نداد حیجرت  ندیزگرب و  رثؤن :

یتشک دش و  ریگرد  یـسک  اب  يدرف  یتقو  اریز  تسا ؛ هدمآ  زین  هاگباوخ  يانعم  هب  عرـصم  .ندرک  تفلاخم  ندـش و  ریگرد  عراصم :
( هاگباوخ عرصم :  ) .دناباوخ یم  ار  وا  تفرگ ،

.ینابرهم راظ :

نم هک  دوش  یم  عنام  هدش ، دای  ياه  هنیمز  لماوع و  هک  دنریگ  یم  هجیتن  هنوگ  نیا  لبق  بلاطم  زا  ترابع ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسپ دارفا  اب  یتسود  ینابرهم و  هب  ار  ناراوگرزب  اب  تفلاخم  مهدب  حیجرت 

تّزع درف ، ره  قالخا  روحم  ناـسنا و  رد  تاـکرب  تاریخ و  همه  أشنمرـس  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یقـالخا  تاـیاور  رد  ّتقد  اـب 
.تسا سفن 

ص:88
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ياراد راوـگرزب و  یناـسنا  یگداوناـخ ، یتـیبرت و  طـیحم  رد  دــشاب و  لداــعتم  تیــصخش  حور و  ياراد  ناــسنا  ینعی  سفن  تّزع 
ياه یتشز  رگید  تناـیخ و  يدزد ، تفع ، فـالخ  روما  بکترم  یناـسنا  نینچ  .دـشاب  هتفاـی  شرورپ  یتباـث  راد و  هشیر  تیـصخش 

.دش دهاوخن  یقالخا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  نیا  رد 

»(1)؛ هیصعملاب اهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمُرک  نم  »

.دزاس یمن  مهارف  ار  دوخ  حور  یتسپ  تابجوم  هانگ  باکترا  اب  تسا ، سفن  تمارک  يونعم و  تفارش  اب  سکره 

.دنتسین مارتحا  دروم  هعماج  رد  هتفرگن و  لکش  ملاس  یطیحم  رد  نانآ  تیصخش  هک  دنتسه  یناسک  دارفا ، نیا  ربارب  رد 

نینچمه دنا و  هتفرگ  ینوبز  یتسپ و  سرد  نانآ  زا  دـنا و  هتفای  شرورپ  هیامورف  نایبرم  تسدریز  نیدـلاو و  نماد  رد  هک  یناکدوک 
تراقح و ریـسا  دنا ، هدـمآ  راب  تراقح  ساسحا  اب  زاغآ  زا  هتفرگ و  رارق  تناها  يرهم و  یب  دروم  هداوناخ  طیحم  رد  هک  یناکدوک 
رد طاطحنا  یگیامورف و  هار  هعماج  رد  دنزاسن ، فرطرب  ار  دوخ  ینورد  بیع  دننکن و  نامرد  ار  دوخ  رگا  نانیا  .دنتسه  حور  یتسپ 
یم تسد  نهوم  تسپ و  ياـهراک  هب  هراومه  دـنراد و  یمرب  ماـگ  قـالخا  مراـکم  یناـسنا و  لـیاضف  فـالخرب  دـنریگ و  یم  شیپ 

(2) .دننز

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هیامورف ناسنا  »(3) ؛ تائانّدلا نع  ّکفنت  هینّدلا ال  سفنلا  »

ص:89
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.دراد شیارگ  زیمآ  نهو  لامعا  یگیامورف و  هب  هتسویپ  دوش و  یمن  ادج  تئاند  یتسپ و  زا 

ارف ار  دوخ  نازومآ  شناد  نازومآون و  نادنزرف و  یتیبرت  لوصا  دوخ ، تسخن  دیاب  ناردام  ناردـپ و  هژیو  هب  هعماج ، ناّیبرم  نیاربانب 
تّزع .دریگ  لکـش  ام  هعماج  رد  یـساسا  قیمع و  یلّوحت  ات  دنریگ ، راک  هب  ّتقد  هب  ار  اهنآ  دوخ ، راتفر  راتفگ و  رد  هاگ  نآ  دنریگ ،

ات هنیدم  زا   ) هزرابم لوط  رد  هک  دش  بجوم  تشاد ، دوجو  شتیب  لها  باحـصا و  مالـسلا ، هیلعءادهـشلا  دیـس  دوجو  رد  هک  یـسفن 
.دوشن هدینش  نانآ  زا  دسرب ، ماشم  هب  نآ  زا  ّتلذ  يوب  هک  هلمج  کی  یّتح  هنیدم )

دندرک و لّمحت  ار  اه  تبیـصم  همه  يدنلبرـس  تّزع و  اب  دـندوب ، راتفرگ  ماش  هفوک و  رد  نمـشد ، لاگنچ  رد  هک  یناکدوک  نانز و 
بنیز ترضح  دنداد ، یم  اه  هّچب  تسد  هب  ییامرخ  نان و  مدرم  رگا  .دنتخاسن  يراج  نابز  رب  دنک ، لاحشوخ  ار  نمـشد  هک  ینخس 

.دنا هنسرگ  تّدش  هب  نانآ  هک  تسناد  یم  هک  نیا  اب  تخادنا  یم  رود  تفرگ و  یم  ناکدوک  تسد  زا  ار  نآ  مالسلا  اهیلع 

ص:90
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : لصف 

همدقم

لّکوت ادـخ  رب  ام  ارچ  »(1) ؛ َنُولِّکَوَتُملا ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  انوُُمتیَذآ  ام  یَلَع  َّنَِربْصََنلَو  انَُلبُـس  انادَـه  ْدَـقَو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَن  ّالَأ  اَنل  اـمَو  »
تسد دوخ  تلاسر  زا  و   ) درک میهاوخ  ربص  امش  ياهرازآ  ربارب  رد  ام  ًامّلسم  هدرک و  يربهر  تداعـس )  ) ياه هار  هب  ار  ام  هک  مینکن 

.دننک لّکوت  ادخ  رب  طقف  دیاب  ناگدننک  لّکوت  و  میراد ) یمن  رب 

دوخ ناسنا ، هک  تسا  یماگنه  اهراک  رد  عفادـم  لیکو  باختنا  .تسا  لیکو  باختنا  يانعم  هب  و  تلاکو »  » هدام زا  لصا  رد  لّکوت » »
.درب یم  شیپ  هب  ار  راک  وا  کمک  اب  دنک و  یم  هدافتسا  يرگید  يورین  زا  نیاربانب  .دشاب  هتشادن  ار  عافد  ییاناوت 

ار وا  درادن ، ار  اهنآ  ماجنا  ییاناوت  هک  ییاج  یگدنز ، روما  تالکشم و  رد  ناسنا  هک  درادن  نیا  زج  یموهفم  ادخ  هب  لّکوت  نیاربانب 
، دّـحوم کی  هاگدـید  زا  اریز  دـنادب ؛ ادـخ  ار  یلـصا  ّرثؤم  زاب  دراد ، ار  راک  ماجنا  ییاناوت  هک  مه  اجنآ  رد  هکلب  دزاس ، دوخ  لـیکو 

.تسوا اهورین  اه و  تردق  همه  همشچرس 
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رد نانیمطا  دامتعا و  يانعم  هب  ادخ  رب  لّکوت  رگید : نایب  هب  .تسادخ  یلاعفا  دیحوت  میقتسم  هرمث  لّکوت  دنیوگ : قالخا  نادنمـشناد 
.تسوا هب  اهراک 

دوخ و هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـنک ، راکنا  ای  عطق  بابـسا  هب  ای  دوخ  هب  ار  روما  تبـسن  ناسنا  هک  تسین  نیا  لکوت  ياـنعم  سپ 
ریغ تیببس  لاح  نیع  رد  تسا و  ناحبس  يادخ  زا  ًارصحنم  تلاصا ، لالقتسا و  هک  دشاب  دقتعم  هتسنادن ، ریثأت  رد  لقتسم  ار  بابـسا 

.دشاب لئاق  بابسا  ای  دوخ  يارب  ار  لقتسم 

لّکوت هفسلف 

: دنا هدرک  نایب  لّکوت  يارب  ار  مهم  رثا  ود  هدش ، دای  هیآ  لیذ  ریسافت  یخرب 

یم یگدنز  تخـس  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  تمواقم  شیازفا  ببـس  ییاناوت ، تردق و  ریذپان  انف  عبنم  نآ  ادـخ ، رب  لّکوت  ( 1
هب ار  ییاهن  هبرض  ات  دنتشگرب  رگید  راب  دربن ، نادیم  كرت  زا  سپ  نانمشد  دندروخ و  یتخس  هبرض  دُحا  گنج  رد  ناناملـسم  .دوش 
هک كانرطخ -  رایـسب  هظحل  نیا  رد  اهنت  هن  ناـمیااب ، دارفا  : » دـیامرف یم  نآرق  .دیـسر  ناـنمؤم  شوگ  هب  ربخ  نیا  .دـننزب  ناناملـسم 

نانآ يرادـیاپ  رب  نامیا ، يورین  اب  ادـخ و  رب  لّکوت  اب  هکلب  دـندرکن ، تشحو  دـندوب -  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لاـعف  ياـهورین  رتشیب 
(1) .درک ینیشن  بقع  تعرس  هب  ناناملسم ، یگدامآ  ربخ  ندینش  اب  نمشد  دش و  هدوزفا 

ثحب دروم  هیآ   ) میهاربا هروس  هیآ 12  رد  .تسا  هدمآ  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  لّکوت ، هیاس  رد  يرادـیاپ  نیا  رگید  ياه  هنومن 
.تسا هدش  هتسناد  نمشد  تامدص  تالمح و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  اب  مزالم  لّکوت  ام ،)
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تراقح و ساـسحا  تالکـشم ، یگرزب  ربارب  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  لّـکوت  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 
شخبورین نیرفآ ، دیما  لّکوت ، بیترت ، نیا  هب  دنادب و  حتاف  زوریپ و  ار  دوخ  دنوادخ ، نایاپ  یب  تردق  لاکتا  رب  هکلب  دـنکن ، فعض 

.تسا تمواقم  يرادیاپ و  شیازفا  ببس  و 

راک هب  نانآ  دننام  نادهاجم و  هرابرد  هک  تشادن  انعم  دوب ، نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  ندیزخ و  يا  هشوگ  هب  لّکوت ، موهفم  رگا 
رد تخـس  تسا ، راگزاسان  لّـکوت  حور  اـب  یعیبط  لـماوع  بابـسا و  ملاـع  هب  هّجوت  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یناـسک  رگا  .دوش  هدرب 
هچ ره  زین  یعیبط  لماوع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .تسا  كرـش  یعون  ادـخ ، هدارا  زا  یعیبط  لماوع  تارثا  ندرک  ادـج  اریز  دنهابتـشا ؛

حور اب  نیا  مینادب ، ادخ  هدارا  ربارب  رد  لقتـسم  یهاگتـسد  ار  لماوع  رگا  يرآ ، .دـنیوا  نامرف  هدارا و  هب  همه  دـنراد و  وا  زا  دـنراد ،
.دوب دهاوخن  راگزاس  لّکوت 

سفن هب  دامتعا  یگدازآ و  وا  هب  دهد و  یم  تاجن  تسا ، یگدرب  ّتلذ و  همشچرس  هک  اه ، یگتـسباو  زا  ار  یمدآ  ادخ  رب  لّکوت  ( 2
.دشخب یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اجنآ دـنبایب ، ار  لّکوت  لحم  هک  یماگنه  دـنتکرح ، رد  تّزع  يزاین و  یب  انطوأ ؛» لّکوتلا  عضومب  ارفظ  اذإف  نالوجی  ّزعلاو  اـنغلا  ّنإ  »
.دننیزگ یم  نطو 

.تسا هدش  یفرعم  لکوت  تّزع ، يزاین و  یب  یلصا  نطو  ثیدح  نیا  رد 

: تفگ تسیچ ؟ لّکوت  مدیسرپ : لیئربج  ادخ ، یحو  کیپ  زا  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا 
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يوس ٍدحأل  لمعی  مل  کلذک ، دبعلا  ناک  اذإف  قلخلا  نم  سأیلا  لامعتـساو  عنمی  الو  یطعی  الو  عفنی  الو  ّرـضی  قولخملا ال  ّنأب  ملعلا  »
تـسد زا  مشچ  دراد و  عنم  اـطع و  هن  دـناسر و  یم  عفن  ناـیز و  هن  قوـلخم  هک  تیعقاو  نیا  هب  یهاـگآ  »(1) ؛ لّکوتلا وه  اذـهف  هَّللا ،

.تسا لکوت  تقیقح  نیا  تشادن ، دیما  وا  ریغ  هب  دشاب و  نینچ  يا  هدنب  هک  یماگنه  .نتشادرب  قولخم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  لّکوت 

ات هنیدـم  زا  تکرح  زاغآ  زا  ینعی  دـنا ؛ هدرک  لّکوت  ادـخ  هب  ناشنانخـس  رد  یفلتخم ، لحارم  دراوم و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دندیسر تداهش  هب  وا  رب  لّکوت  ادخ و  اب  زاین  زار و  تاجانم و  نمض  رد  هک  رخآ ، تاظحل 

لّکوت تایآ  ادتبا  فده  نیا  هب  یبای  تسد  يارب  .مینک  نایب  نشور  يراتخاس  اب  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  ات  میـشوک  یم  اجنیا  رد  ام 
ود راک  نیا  .مینک  یم  میظنت  ساسا  نآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  میهد و  یم  رارق  قیقحت  هعلاـطم و  دروم  ار  نآرق  رد 

نهذ رد  بلاطم  هک  دوش  یم  بجوم  هکنیا  مود  دـش و  دـهاوخ  رت  ناسآ  ترـضح  نآ  تانایب  حیـضوت  هکنیا  لّوا  دراد : ربرد  هدـیاف 
.دوش زکرمتم  رتهب 

نآرق رد  لّکوت 

هراشا

تایآ نآ  زا  کی  ره  ناوت  یم  همیرک  تایآ  نآ  رد  ّتقد  اب  یلو  دشاب ، یم  ددـعتم  لّکوت  هب  طوبرم  تایآ  فیرـش  نآرق  رد  هچرگا 
.داد رارق  ریز  هناگ  جنپ  تاعوضوم  زا  یکی  ناونع  تحت  ار 
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: زا دنترابع  ثحب  دروم  تاعوضوم 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   - 1

»(1)؛ ُبِینُأ ِهَیلِإَو  ُْتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهَّللِاب ، ّالِإ  یقِیفَْوت  امَو  ُْتعَطَتْـسا  اَم  َحالْـصِإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  امَو  »...
یمن مراد ، ییاناوت  هک  اجنآ  اـت  حالـصازج  نم  موش ، بکترم  مدوخ  مراد ، یمزاـب  نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  مهاوخ  یمن  زگره  نم 

.مدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  منک و  یم  لّکوت  وا  رب  تسین ، ادخ  هب  زج  نم  قیفوت  مهاوخ و 

، لیلد نیمه  هب  مهاوخ و  یم  قیفوت  ادخ  زا  اهنت  حالصا  فده  هب  ندیسر  يارب  دیامرف : یم  شموق  هب  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح 
وا يرای  رب  هیکت  اب  تالکـشم ، ّلح  يارب  .منک  یم  هیکت  وا  رب  اهنت  گرزب ، فدـه  نیا  هب  ندیـسر  دوخ و  تلاسر  نداد  ماـجنا  يارب 

.مدرگ یم  زاب  وا  هب  هار ، نیا  ياه  يراوشد  لّمحت  يارب  منک و  یم  شالت 

همه روما  ریبدـت  تسرپرـس  لیکو و  ادـخ  هک  تسا  نآ  بلطم ، نیا  همزال  هک  تسا  هدروآ  هیآ  نیا  هراـبرد  نازیملا  ریـسفت  بحاـص 
طیحم هک  تسوا  اریز  دـنیوا ؛ هب  بوسنم  تساهنآ ، نیب  هک  یطباور  قّقحت  ناـشدوخ و  قّقحت  رد  تادوجوم  همهو  تسا  تادوجوم 

.تسادخ نذا  هب  دنراد ، رگیدکی  اب  ءایشا  هک  يا  هطبار  ره  تساهنآ و  رب  رهاق  و 

هب تشگزاب  هبانا و  راگدرورپ و  رب  لّکوت  اب  ار  روبزم  تقیقح  هک  تسا  مزـال  تسا ، هاـگآ  دوخ  راـگدرورپ  ماـقم  هب  هک  يا  هدـنب  رب 
زا .دنک  مّسجم  وا  يوس 
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ُْتلَّکََوت ِهیَلَع  دیوگ ...« : یم  نآ  لابند  هب  تسادـخ و  تسد  هب  وا  قیفوت  هک  دوش  یم  روآدای  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  ور ، نیا 
(1) «. ُبِینُأ ِهَیلِإَو 

اه یتخس  رد  لّکوت   - 2

هک یناسک  ناـمه  »(2) ؛ ُلیِکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  اُولاقَو  ًانامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَـق  َساـّنلا  َّنِإ  ُساـّنلا  ُمَُهل  َلاـق  َنیِذَّلَا  »
، یلددب سرت و  ياج  هب  ، ) دیسرتب نانآ  زا  دنا ، هدمآ  درگ  امش  ربارب  رد  هّکم )  ناکرـشم  نامدرم (  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  یـضعب  نوچ 

.تسا يزاس  راکوکین  هچ  تسا و  سب  ار  ام  دنوادخ ، دنتفگ : دوزفا و  ناشنامیا  رب  راک ) نیا 

، هدروخ تسکـش  دربن  نیا  رد  تسخن  ناناملـسم  هک  ینامز  ینعی  تسا ؛ دـُحا  گـنج  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تشذـگ ، هک  هنوگ  ناـمه 
فیـصوت ار  نانآ  هیحور  هیآ  نیا  .دندش  هدامآ  گنج  يارب  هرابود  ادـخ  رب  لّکوت  اب  یلو  دـندش ، یمخز  ای  دیهـش  نانآ  زا  يرایـسب 

زا یضعب  هک  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  اه  یتخس  نیرتدب  دحا ، گنج  رد  هدمآ  شیپ  تیعقوم  مالـسا ، ردص  خیرات  رد  .دنک  یم 
: زا دنترابع  اه  نآ 

.هزمح دننام  مالسا  هاپس  نارادرس  زا  یضعب  هلمج  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بوخ  هباحص  زا  رفن  داتفه  تداهش  فلا )

.دندوب یماظن  رظن  زا  مهم  يا  هّرد  زا  تظافح  رومأم  هک  يرفن  هاجنپ  زا  رفن  لهچ  مک  تسد  ینامرفان  ب )
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.تسکش یپ  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  لاوما  نتفر  تراغ  هب  ج )

.مالسا نازابرس  زا  يرایسب  ندش  حورجم  د )

.دوب هدمآ  دوجو  هب  ناناملسم  يارب  ردب  گنج  یپ  رد  هک  یتّزع  رادتقا و  ندش  راد  هشدخ  ه )

اب ار  دوخ  یلبق  راتفر  هک  ّتلع  نیا  هب  دـنک ، یم  دای  یکین  هب  نانآ  زا  نآرق  رگید ، ياـه  یتخـس  هدـش و  داـی  تالکـشم  هب  هّجوت  اـب 
.داد يرارف  ار  نانآ  نمشد ، لد  رد  سرت  داجیا  اب  زین  لاعتم  دنوادخ  لباقم ، رد  .دندرک  ناربج  ادخ  رب  لّکوت 

هدنیآ روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 3

اهراک نیا  نم  دیوگب : مامت  تیعطاق  اب  دیابن  نآرق  گنهرف  هاگدید  زا  دهد ، ماجنا  هدنیآ  رد  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  ییاهراک  هرابرد 
شالت تیّدج  اب  هدرک و  مزج  ار  دوخ  مزع  هَّللا » ءاش  نإ   » نتفگ ادخ و  رب  لّکوت  اب  هک  تسا  هدـش  شرافـس  هکلب  مهد ، یم  ماجنا  ار 

.درک دهاوخ  يرای  ار  وا  مه  ادخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دنک 

لها ادخ  هک  نک ، لّکوت  دـنوادخ  رب  يدرک ، مزج  ار  تمزع  نوچ  و  »(1) ؛ َنِیلِّکَوَتُملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَـف  »... 
.دراد تسود  ار  لّکوت 

: تسا هدرک  نایب  زین  يرگید  ناونع  تحت  ار  هدنیآ  روما  رد  وا  رب  لّکوت  موزل  دنوادخ 

ُهَّللا َءآشی  ْنَأ  ّالِإ  ًادَغ *  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  یَِشل ٍء  ََّنلوُقَت  الَو  »

ص:97
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نآ هدننک  ادرف  نم  هک  وگن  يراک  چـیه  رد  زگره  و  »(1) ؛ ًادَشَر اَذه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنیِدْهی  ْنَأ  یـسَع  ُْلقَو  َتیَـسَن  اذإ  َکَّبَر  ْرُکْذاَو 
( يدروآ داـی  هـب  هـک  یماــگنه   ) يدرک شوـمارف  ار ] نـتفگ  هَّللا  ءاــش  نإ   ] نوـچ دــهاوخب و  ادــخ  هـک  نآ  رگم   [ وـگب و   ] .متــسه

.دنک تیاده  باوص  هب  نیا  زا  رت  کیدزن  یهار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  دشاب  وگب : نک و  دای  ار  تراگدرورپ 

ادخ نتسناد  ّرثؤم  عقاو  رد  هدنیآ و  روما  رد  وا  رب  لّکوت  موزل  نامه  تسا ، هدومرف  هفیرش  هیآ  ود  نیا  رد  لاعتم  يادخ  هک  یـشرافس 
تبثم راثآ  ادـخ  هب  یعقاو  لّکوت  تسا و  ناسنا  دوجو  رد  دـیحوت  ذوفن  هناشن  داقتعا ، رواب و  يور  زا  هَّللاءاش » نإ   » نتفگ اـهراک ، رد 

لّکوـت هک  دوـش  یم  هدافتـسا  َتیِـسَن » اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذاَو   » هیآ زا  هکنیا  هّجوـت  روـخرد  هتکن  .دراد  یحور  ریغ  یحور و  رظن  زا  ناوارف 
.تسوا دای  یشومارف  ندیزرو و  تلفغ  یعون  ادخ  رب  ندرکن 

نانمشد ربارب  رد  ادخ  هب  لّکوت   - 4

زا اـهنت  اوجن  »(2) ؛ َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اـّلِإ  ًائیَـش  ْمِهِّرآـِضب  َسَیلَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحِیل  ِناـطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ  »
نیاربانب .ادـخ  نامرف  هب  زج  دـناسرب ، يررـض  نانآ  هب  دـناوت  یمن  یلو  دـنوش ؛ نیگمغ  ناـنمؤم  نآ ، اـب  دـهاوخ  یم  تسا و  ناـطیش 

.دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم 

دنتفگ و یم  نخس  یشوگ  رد  ناشدوخ  نایم  رد  ناقفانم ، دوهی و  زا  یعمج 
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: دـنتفگ دـندید ، ار  هرظنم  نیا  نانمؤم  هک  یماگنه  .دـندرک  یم  نانمؤم  هب  يا  هدـننک  تحاران  ياه  هراشا  دوخ ، ياه  مشچ  اـب  هاـگ 
، رما نیمه  .دنیوگ  یم  نخس  نآ  زا  هدیـسر و  نانآ  هب  دنا ، هتفر  داهج  هب  هک  ام  نازیزع  ناگتـسب و  زا  هدننک  تحاران  ياهربخ  دیاش 

.دندرب تیاکـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نانمؤم  دندرک ، رارکت  ار  راک  نیا  هک  یماگنه  .دـش  نانمؤم  هودـنا  مغ و  ثعاب 
ار دوخ  راک  هدرکن ، یهجوت  نانآ  اما  .دنکن  اوجن  يرگید  اب  ناناملسم  ربارب  رد  سک  چیه  هک  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

(1) .دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  .دندرک  یم  رارکت 

ندرزآ يارب  ار  نانآ  راتفر  تسخن  رافک ، ناـقفانم و  زا  دـنترابع  هک  دراد  هراـشا  وا  ناوریپ  ناطیـش و  ياـه  هشقن  هب  ثحب  دروم  هیآ 
راک هب  ار  یهلا  ياهروتسد  رگا  هک  دینادب  یلو  تسا ، یناطیـش  نانیا  راک  هک  دنک  یم  نایب  هدومرف و  هیبشت  ناطیـش  لمع  هب  نانمؤم ،

شتآ ندنازوس  یّتح  تسا ، ادخ  نامرف  هب  یتسه ، ناهج  رد  يرما  ره  ریثأت  اریز  دننزب ؛ مالـسا  هب  يا  هبرـض  دنناوت  یمن  نانآ  دیدنب ،
.دنسرتن وا  زج  يزیچ  چیه  زا  دننک و  لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  نیاربانب  .ریشمش  یگدنرب  و 

زوریپ تالکـشم  نیا  همه  رب  دـنناوت  یم  یبوخ  هب  ادـخ  رب  داـمتعا  لّـکوت و  حور  اـب  ناـنآ  ینعی  َنُونِمْؤُملا ؛» ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  »... 
.دنبوکب مهرد  ار  نانآ  ياه  هئطوت  دننک و  بآ  رب  شقن  ار  ناطیش  ناوریپ  ياه  هشقن  دنوش و 

نوچ .ادخ  نذا  هب  رگم  دناسرب ، يدـنزگ  امـش  هب  دـناوت  یمن  اه  هئطوت  نیا  هک  تخاس  نئمطم  مرگلد و  ار  نانمؤم  هفیرـش ، هیآ  نیا 
.دینک لّکوت  ادخ  رب  سپ  .تسا  ادخ  تسد  هب  همه  روما  مامز 
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: دنک یم  حیرصت  رگید  ییاج  رد  لاعتم  دنوادخ 

.تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  »(1) ؛ ...ُُهبْسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتی  نَمَو  »... 

.دنک یم  لّکوت  رب  راداو  ار  نانآ  دنوادخ  هدعو ، نیا  اب  و 

يونعم روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 5

ُُهناْطلُـس امَّنِإ  َنُولَّکَوَتی *  ْمِهِّبَر  یلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  ِمیِجَّرلا *  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَـف  » 
هانپ دنوادخ  هب  هدش ، هدنار  ناطیـش  ّرـش )  ) زا یناوخب ، نآرق  یتساوخ  نوچ  سپ  (2) ؛  « َنوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا  یَلَع 

هک تسا  یناسک  رب  طقف  وا  هطلس  .درادن  یّطلست  دنا ، هدرک  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رب  وا  يرآ ، .ربب 
.دنزرو یم  كرش  دنوادخ  هب  هک  یناسک  دنتسه و  شرادتسود 

هک تسا  هراب  نیا  رد  لوا  هیآ  هک  تسا  نشور  .میدرک  لقن  ار  هیآ  هس  ره  شدعب ، لبق و  تایآ  اب  هیآ 99  نایم  یگتسباو  هب  هّجوت  اب 
«. میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ  : » دییوگب دیربب و  هانپ  ادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  دینک ، توالت  ار  نآرق  دیراد  میمصت  یتقو 

هیآ رد  هک  تسا  يرما  لـیلعت  ماـقم  رد  َنُولَّکَوَتی ،» ْمِهِّبَر  یلَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  مود  هیآ  اـما 
ّرش زا  دیناوخ ، یم  نآرق  یتقو  هک  دوش  یم  نیا  لوا  هیآ  ود  يانعم  .دوب  هدمآ  هذاعتسا  هرابرد  یلبق 

ص:100

هیآ 3. قالط ، هروس  . 87 - 1
.100 هیآ 98 -  لحن ، هروس  . 88 - 2

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 219ناهفصا   هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/934/AKS BARNAMEH/#content_note_100_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب هدرک  لّکوت  وا  رب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتسه  نمیا  وا  ّرش  زا  یناسک  اهنت  اریز  دیربب ؛ هانپ  ادخ  هب  ناطیش 

موزل لـیلعت  رد  ناحبـس  يادـخ  نوچ  تسا ؛ ادـخ  رب  لّـکوت  ادـخ ، هب  ندرب  هاـنپ  هکنیا  لوا  دوـش : یم  هدافتـسا  هتکن  ود  هیآ ، نیا  زا 
كالم ود  لّکوت ، نامیا و  هکنیا  مود  .تسا  هدرک  یفن  نالّکوتم  زا  ار  ناطیـش  هطلـس  هدروآ و  ار  لّکوت  هذاعتـسا  ياـج  هب  هذاعتـسا ،

.تسا غورد  ود  نآ  نتشادن  اب  تیدوبع  ياعّدا  هک  دنتیدوبع ، قدص 

دوخ ریغ  تسد  هب  ار  دوخ  روما  رد  فّرـصت  مامز  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لّـکوت  اریز  دزاـس ؛ یم  اـنعم  نیا  اـب  زین  یلقع  راـبتعا 
.تسا تیدوبع  راثآ  ّصخا  دوخ  نیا  دنادب و  دوخ  حالص  ار  نامه  داد ، ماجنا  دید و  حالص  وا  هچ  ره  هک  دوش ، وا  میلست  دهد و 

رد رصحنم  ناطیش  هطلـس  هک  تسا  نیا  َنوُکِرْـشُم ،» ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  : » دیامرف یم  هک  موس  هیآ  يانعم 
یم كرـش  ادخ  هب  هک  تسا  یناسک  رد  زین  دنک و  ریبدت  ار  ناشیا  روما  هاوخلد  هب  وا  ات  دنریگ ، یم  دوخ  یلو  ار  وا  هک  تسا  یناسک 

.دنزرو

ادخ هک  ار  یسک  نتفرگ ) یلو   ) ّیلوت نیاربانب  .تسا  نآ  ردص  رّسفم  هیآ  لیذ  هکنیا  یکی  دوش : یم  هتسناد  تقیقح  ود  نایب ، نیا  زا 
.تسین يا  هطساو  چیه  وا  تدابع  ناطیش و  يّالوت  ادخ و  رب  ندرکن  لّکوت  نایم  هکنیا  مود  .تسا  ادخ  هب  كرش  هتـسنادن ، یلو  ار  وا 

(1) .دوب دهاوخ  ناطیش  يایلوا  زا  دنکن ، لّکوت  ادخ  رب  هک  یسک 

ص:101
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هرطیس ذوفن و  تحت  يا  هّرذ  دشاب و  هتـشاد  هناصلاخ  طابترا  ادخ  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  مینک : یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 
یسک یتقو  تسا  یعیبط  .دشاب  هتـشاد  هّجوت  ادخ  هب  لّکوت  نامیا و  ینعی  تایآ ، نیا  رد  دیکأت  دروم  لصا  ود  هب  دیاب  دشابن ، ناطیش 

كالم و ود  لکوت ، نامیا و  نیاربانب  .درک  دـهاوخ  ظفح  ار  وا  دـنوادخ  درک ، زین  شالت  درپس و  لاعتم  دـنوادخ  هب  تسبرد  ار  دوخ 
.دنتسه تیدوبع  رد  قدص  شجنس  رایعم 

رب نوزفا  هک  دوش  مرگرـس  ادخ  اب  هناقـشاع  ياهزاین  زار و  هب  دنک و  یط  ار  تبثم  هار  شیوخ  يونعم  روما  رد  دناوت  یم  یـسک  سپ 
یم هدهاشم  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  نانخـس  رد  ار  تیعقاو  نیا  ام  دشاب و  هتـشاد  لماک  لّکوت  شیوخ  يادخ  رب  نامیا 

.مینک

هدیسر نایاپ  هب  ادخ  رب  لّکوت  اب  يدراوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  لّکوت  هناگ  جنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  قیبطت 
.تسا طبترم  دوخ  یلبق  ياوتحم  اب  نایاپ ، نیا  هک  تسا  مولعم  و 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت 

يرایسب بلاطم  ندوب ، هاتوک  نیع  رد  هک  دنتشون  يا  همان  تیصو  هنیدم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح 
: دنسیون یم  ترضح  همان ، تیصو  نیا  نایاپ  رد  .دراد  ربرد  ار 

و مردارب ! يا  وت ، هب  نم  تیصو  تسا  نیا  »(1) ؛ بینأ هیلإو  تلّکوت  هیلع  هَّللاب ، ّالإ  یقیفوت  امو  یخأ ! ای  کیلإ  یتیصو  هذهو  »

ص:102
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.تسا وا  يوس  هب  متشگزاب  مراد و  هیکت  وا  رب  ادخ ، يرای  هب  رگم  تسین  نم  تیقفوم 

رد هنیدـم ) هّکم و   ) زاجح نیمزرـس  هک  دـنک  یم  زاغآ  ار  مایق  نیا  ینامز  تسا ، هدرک  تکرح  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  هک  يا  هلفاـق 
زج هدـش و  تیبرت  نایفـسوبا  نادـناخ  لاگنچ  رد  ماش  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یچاـشامت  تلاـح  درب و  یم  رـس  هب  تلفغ  یگدومخ و 

دنراد ینامثع  شیارگ  رتشیب  هرصب ، مدرم  دننام  ای  هک  قارع ، نیمزرس  مدرم  .دنارورپ  یمن  رـس  رد  ار  يرگید  زیچ  هلفاق ، نیا  يدوبان 
هیلع نیـسح  ماما  هفوک ، دـننام  اـی  و  دـنک ، مازعا  اـجنآ  هب  ورین  هفوک  زا  دوش  یم  راـچان  نینمؤملا  ریما  نآ ، يزاـسدازآ  يارب  یّتح  و 

ندیسر هنیمز  هک  دنسرب  هجیتن  نیا  هب  يزور  رگا  دنهاوخ و  یم  ماش  ربارب  رد  شیوخ  رادتقا  یسایس و  هرابود  تایح  يارب  ار  مالسلا 
.تشاذگ دنهاوخ  اهنت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درادن ، دوجو  فده  نیا  هب 

، ماش ياهورین  دش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  وس  کی  زا  .دناد  یم  مایق  هب  فّظوم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتیعـضو ، نینچ  رد 
هیامرـس و تردـق ، رگید  يوس  زا  و  دننمـشد ، اـی  تواـفت و  یب  یلیلد  هب  مادـک  ره  یمالـسا ، ياـه  نیمزرـس  رگید  قارع و  زاـجح ،

راک قشع ، نامیا و  زا  راشرـس  یبلق  اب  اما  یلاخ  تسد  اب  هفیظو ، ماجنا  يارب  ماما  ور ، نیا  زا  .تسا  نمـشد  تسد  رد  همه  تاـغیلبت ،
تکرح وا  زا  قیفوت  ياضاقت  ادـخ و  رب  لّکوت  اب  اهنت  يرهاظ ، يّدام و  لماوع  زا  کی  چـیه  رب  هیکت  نودـب  دـنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ 

.دنک یم 

تموکح هلمج ، زا  .دـیدرگ  یناوارف  راثآ  أشنم  اما  دـش ؛ بوکرـس  زین  رهاظ  رد  دیـشکن و  لوط  رت  شیب  هاـم  شـش  دودـح  ماـیق  نیا 
ینایفسوبا نیدالوپ 
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نیمه راـثآ  زا  همه  نیا  تخاـس و  نک  هشیر  ماجنارـس  لزلزتم و  دوب ، هدرک  يزیر  هماـنرب  دوخ  تیمکاـح  لاـس  اهدـص  يارب  هک  ار 
«. بینأ هیلإو  تلّکوت  هیلعو  هَّللاب ، ّالإ  یقیفوت  امو  : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج 

بتکم نادنم  هقالع  همه  ياشگ  هار  دزاس و  یم  باریـس  ار  تیالو  ناگنـشت  دـنز و  یم  جوم  ترابع  نیا  رد  ینیـسح  بان  صالخا 
زج نم  فدـه  : » هدومرف هک  تسا  هدـمآ  یترابع  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلمج  نیا  تسا : رکذ  هب  مزـال  .تسا  يولع  خرـس  عیـشت 

«. تسین يرگید  زیچ  مّدج  تّما  حالصا 

اه یتخس  رد  ادخ  رب  لّکوت 

فدـه هب  ندیـسر  يارب  وا  .یحور  بابـسا  یعیبط و  بابـسا  دراد : زاین  بابـسا  هنوگ  ود  هب  يّدام ، یگدـنز  رد  تیقّفوم  يارب  ناسنا 
؛ یحور لماوع  ندوبن  اـیهم  زج  درادـن  دوخ  هار  رـس  رب  یعناـم  رگید  درک ، اـیهم  ار  نآ  یعیبط  بابـسا  لـلع و  هک  نیا  زا  سپ  دوخ ،

لّکوت اّکتا و  یئرمان  ياه  میس  اب  ار  دوخ  بلق  ناسنا  رگا  .ینیبدب  تهافـس و  بضغ ، يدرخ ، یب  هودنا ، سرت ، هدارا ، یتسـس  دننام 
چیه بولغم  هک  دوش  یم  دنمورین  نانچ  نآ  وا  یحور  تافـص  رگید  نینچمه  هدارا و  دنک ، لصّتم  یهلا  تمظع  تردق و  يایرد  هب 

.دبای یم  تسد  یعقاو  تداعس  یعطق و  تیقفوم  هب  هدشن ، يرگید  لماع 

تداع قرخ  رظن  زا  زین  يرگید  راثآ  دیآ ، یمرب  ...ُُهبْسَح » َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتی  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  رهاظ  زا  هک  نانچ  ادخ  رب  لّکوت  رد 
(1) .دراد دوجو 

هبطخ زا  شیپ  اروشاع ، زور  رد  هک  تسا  یبلاطم  دـسر ، یم  رظن  هب  رت  بسانم  هراـب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  هک  ینخس 
رد اعد  تروص  هب  لوا 
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: دراد یم  نایب  ادخ  هاگشیپ 

اه یتخـس  همه  رد  وت ! ایادـخ  هدـعو ؛» هقث  یب  لزن  رمأ  ّلـک  یف  یل  تنأو  هّدـش  ّلـک  یف  یئآـجرو  برک  ّلـک  یف  یتقث  تنأ  ّمهّللا  »
.یشاب یم  نم  دیما  دیادش  همه  رد  یتسه و  نم  هاگهانپ 

هدیـشوپ و مزر  سابل  هدیـشک ، فص  ناشورخ  لیـس  دـننام  ایوگ  درک ، هاگن  تیعمج  هب  یتقو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  لقن  نیا  رد 
هدمآرد ادص  هب  حبـص  زاغآ  زا  زین  یگنج  روپیـش  لبط و  يادص  .دندوب  هدرک  هدامآ  هلمح  يارب  ار  دوخ  نینهآ  هدنرب و  ياه  حالس 

دش یم  میلست  تسیاب  یم  ناشورخ  لیـس  نیا  ربارب  رد  دودعم ، یتیعمج  مینک ، هاگن  ارجام  هب  میهاوخب  يّداع  تروص  هب  ام  رگا  .دوب 
یم ادخ  رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  ناشیا  هک  مینیب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  هب  هّجوت  اب  یلو  تشاد ؛ یمرب  دوخ  فدـه  زا  تسد  و 

مواقم و خـیرات ، یگدرتسگ  هب  هدرتسگ ، قیمع و  یـصالخا  نامیا و  اـب  دـنک و  یم  دـیما  عطق  یّلک  هب  يرهاـظ  لـماوع  زا  دراذـگ و 
.دتسیا یم  هنادرمناوج 

هملک ود  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .تسه  نآ  موهفم  یلو  درادن ؛ دوجو  لّکوت »  » حالطصا هدش ، دای  ترابع  رد  هک  تسا  ینتفگ 
: زا تسا  ترابع  هژاو  ود  نیا  يانعم  هک  دنا  هدرب  راک  هب  ار  برک »  » و هقث » »

(1) .تقشم هودنا و  برکلا : .دوش  دامتعا  وا  رب  هک  نآ  قثو :)  ) هقثلا

(2) .تسا هدمآ  تنحم  یتخس و  يدنت ، يانعم  هب  تغل  رد  زین  هّدش ، هّدش ؛» ّلک  یف  یئآجرو  : » دیامرف یم  ترضح  دعب ، هلمج  رد 
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نیا زا  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  اهنت  تامیالمان ، رد  مدـیما  اه و  یتخـس  رد  نم  لّکوت  دامتعا و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب 
يدـبا یگدـنز  ار  مالـسا  هدرک و  تمواـقم  دوجو  همه  اـب  هظحل و  نیرخآ  اـت  شباحـصا  دوخ و  ّتلذ ، يا  هّرذ  شریذـپ  نودـب  ور ،

.دندیشخب

ات دوش و  یم  رت  غورف  ُرپ  نآ  تاکرب  راـثآ و  درذـگ ، یم  هک  زور  ره  هک  داـتفا  ّرثؤم  ناـنچ  ادـخ ، هب  هناـصلاخ  داـمتعا  لّـکوت و  نیا 
.دننک یم  یگدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  قشع  اب  دنبای و  تیاده  تکرح  نآ  زا  نامیااب ، هدازآ و  نانز  نادرم و  تمایق 

هدنیآ ياهراک  رد  ادخ  رب  لّکوت 

نودب ار  شا  هدنیآ  ياهراک  اه و  يزیر  همانرب  دیابن  نامیااب  ناسنا  میداد ، حیضوت  عوضوم  نیا  ینآرق  ثحب  رد  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
هزوح رد  مه  دریگ ، یم  دوخ  یلو  ار  ادخ  اهنت  هک  یـسک  .دهاوخب  کمک  وا  زا  دیاب  هکلب  دـنک ، میظنت  وا  رب  لّکوت  ادـخ و  هب  هّجوت 
هزوح رد  .دـناد  یم  دوخ  عجرم  ار  وا  هزوح ، ود  ره  رد  دـنیب و  یم  وا  هب  دنتـسم  ار  دوخ  ریبدـت  رما  عیرـشت ، هزوـح  رد  مه  نیوـکت و 

هک دـناد  یم  یببـس  هناگی  ار  ادـخ  اریز  دـنک ؛ یمن  دامتعا  وا  زا  ریغ  ببـس  چـیه  هب  هتـشگ ، عطقنم  يرهاـظ  بابـسا  همه  زا  نیوکت ،
رد هک  يدادـیور  ره  رد  زین  عیرـشت  هزوـح  رد  .تسا  لّـکوت  ناـمه  نیا  تسا و  وا  زا  زین  یببـس  ره  تیببـس  تسا و  ریذـپان  تسکش 

.دنک یم  عوجر  ادخ  مکح  هب  دوش ، یم  ور  هب  ور  نآ  اب  یگدنز 

: تسا هدمآ  هلمج  نیا  دومرف ، داریا  اروشاع  زور  حبص  رد  لوا ، هبطخ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ییاعد  همادا  رد 
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.ییوت اهنت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  يراک  ره  رد  منانیمطا  دامتعا و  و  هدعو ؛» هقث  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأو  »

.مناد یم  دوخ  راک  کمک  ار  وت  مراودیما و  وت  کمک  هب  اهنت  نم  هک : تسا  نیا  زا  هیانک  (1) و  هلیسو رازبا و  ینعی  هَدِع ،

دامتعا و نیا  هک  تسا  بلاج  .دـنک  یم  لّکوت  ادـخ  رب  دـیآ ، شیپ  ناشباحـصا  دوخ و  يارب  هک  يا  هثداح  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیرت هدـنبوک  هّچب ، نز و  يدادـعت  لماش  ریـسا ، یهورگ  زا  هک  دزاس  یم  لوّحتم  ار  عاـضوا  ناـنچ  هدـنیآ ، روما  رد  ادـخ  رب  لّـکوت 

.دنک یم  هنیدـم  هب  نانآ  رتدوز  هچره  ندـنادرگرب  فرـص  ار  دوخ  شالت  همه  راچان  هب  دـیزی  هک  ییاج  ات  دزاس ، یم  یغیلبت  يورین 
نیباّوت مایق  دننام  یپایپ ، ياه  شروش  اه و  مایق  هک  دـهد  یم  شرتسگ  ار  مایق  نیا  مایپ  نانچ  دـنوادخ ، هب  دامتعا  نوکر و  نیا  هجیتن 

هب جـیردت  هب  هک  تداهـش ، ّتنـس  يایحا  بجوم  نینچمه  .دزاس  یم  مهارف  ار  هیما  ینب  ضارقنا  هنیمز  دـهد و  یم  خر  راتخم  مایق  و 
زا نیاربانب  .دـشخب  یم  ورین  دعتـسم  ياـه  تّما  هب  خـیرات ، مطـالت  رپ  رتسب  رد  زین  نونکا  مه  دوش و  یم  دوب ، هدـش  هدرپس  یـشومارف 

روما رد  لّکوت  مود : .اه  یتخـس  اب  هلباقم  لّوا : تسا : هدمآ  فده  ود  يارب  لّکوت  باب  رد  لّوا  هبطخ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد 
.هدنیآ

نانمشد ربارب  رد  ادخ  رب  لّکوت 

: دومرف توالت  ار  دوه  هروس  هیآ 56  موق ) نآ  ندرک  نیرفن  زا  شیپ   ) مود هبطخ  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ٌذِخآ َوُه  ّالِإ  ٍهَّبآد  ْنِم  امَو  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  »
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هدبنج چیه  ما و  هدرک  لّکوت  تسه ، زین  امش  راگدرورپ  هک  مراگدرورپ  دنوادخ ، رب  نم  »(1) ؛ ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتیِصاِنب 
.تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  .تسا  وا  یتسه  رب  مکاح  دنوادخ )  ) وا هک  نآ  رگم  تسین  يا 

حیضوت هدرک و  لقن  نازیملا  ریسفت  زا  ار  نآ  ریسفت  زا  یلامجا  هفیرش ، هیآ  نیا  توالت  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  نایب  يارب 
: میهد یم 

.دنتشاد یمن  رب  كرش  زا  تسد  نانآ  دوب و  ریگرد  شموق  اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  ناتـساد  همادا  رد  همیرک ، هیآ  نیا 
شوج بنج و  نیمز  رد  هک  تسا  تاناویح  فلتخم  ياه  هتـسد  ّهباد »  » .تسا تردق  تیاهن  ّطلـست و  لامک  زا  هیانک  هیـصانب » ذـخا  »

.دنراد

هکنیا امـش و  نایادـخ  زا  تئارب  راـهظا  يارب  ینعی  ما ؛ هدرک  هئارا  امـش  هب  ار  یلیلد  تیقفوـم ، يارب  نـم  هـک  تـسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم 
رب هطلـس  ياراد  ادخ  اریز  ما ؛ هدرک  لّکوت  تسا ، امـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  دننز ، یمن  يررـض  نم  هب  ناتنایادـخ 

.دنک یم  يرای  ار  شنید  يدوز  هب  سپ  .تسا  ریذپانرییغت  وا  ّتنس  تسا و  رگید  هدنبنج  ره  امش و  نم و 

راک رد  يو  هک  هدـش  روآداـی  هدروآ و  شنانخـس  همادا  رد  ار  مّکبرو » ّیبر  هَّللا  یلع  تلّکوت  ّینإ   » هلمج مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح 
وه ّالإ  ّهبآد  نم  ام  : » دـیوگ یم  هاگ  نآ  .ار  ناشیا  روما  مه  دـنک و  یم  ریبدـت  ار  شدوخ  روما  مه  هک  هدرک  لّکوت  ییادـخ  رب  دوخ ،
همه هب  ادخ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  زوریپ  دوخ  لّکوت  نیا  رد  يو  هک  دوش  یم  روآدای  و  میقتـسم » طارـص  یلع  ّیبر  ّنإ  اهتیـصانب  ذـخآ 

نانآ
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ددـص رد  دـنریگ و  رارق  مه  لباقم  لطاب  قح و  یتقو  هک  تسا  نآ  هیور ، نیا  .دـنک  یم  مکح  شور  هویـش و  کی  هب  دراد و  هطاحا 
یلع ّیبر  ّنإ  : » دومرف هک  رخآ  هلمج  زا  بلطم  نیا  .دنادرگ  یم  زوریپ  لطاب  رب  دنک و  یم  يرای  ار  قح  ادخ  دنشاب ، رگیدکی  رب  هبلغ 

(1) .دوش یم  هدافتسا  میقتسم » طارص 

اج هب  بلاج و  رایسب  یهیبشت  هک  دومرف  هراشا  هدش  دای  هیآ  هب  هارمگ ، مدرم  نآ  ربارب  رد  نانخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
راتفر اب  دوخ  هک  ناشیدوجو  هیام  ریمخ  نامه  ساسا  رب  دارفا  دنا و  هتشاد  دوجو  هراومه  خیرات  لوط  رد  لطاب ، قح و  طخ  ود  .تسا 
مچرپ تماما ، ای  تّوبن  ناونع  اب  هک  تسا  یناـکین  ناـمه  راـبت  زا  ترـضح ، نآ  .درک  دـنهاوخ  باـختنا  ار  نآ  دـنا ، هتخاـس  شیوخ 

، دـندوب هدیـشک  فص  ناـشیا  ربارب  رد  هک  یمدرم  .دـنا  هدرب  راـک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شـالت  همه  هدیـشک و  شود  هب  ار  تیادـه 
ماقم بصنم و  هب  ندیـسر  يارب  ای  دندوب و  هداهن  اپ  نیمزرـس  نیا  هب  ایند  لام  هب  یبای  تسد  عمط  هب  ای  هک  دـندوب  یهارمگ  نارودزم 

.ایند شزرا  یب 

یم امش  ربارب  رد  ادخ  رب  دامتعا  لّکوت و  اب  نم  هک  دنک  یم  مالعا  ثحب ، دروم  هیآ  هب  کّسمت  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تسا  نیا 
.مزوریپ هار  نیا  رد  هک  متسه  نئمطم  تسا و  نم  اب  قح  نوچ  متسیا ؛

خیرات دـنلب  هّلق  رد  ام  هک  زورما  یلو  دـنا ؛ هدـش  زوریپ  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  دـیزی و  هک  دـندرک  یم  نامگ  زغم  یهت  دارفا  زور ، نآ  رد 
تسکش تخبدب و  دارفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  شیپ  یتح  هیامورف ، مدرم  نیا  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هراظن  هداتـسیا و 

.دندوب يا  هدروخ 
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ادخ رب  لّکوت  اب  دیاب  یمالـسا  ياه  تّما  میریگب و  سرد  تسا ، هدنام  یقاب  ام  يارب  البرک  زا  هک  خیرات ، یلمع  هبرجت  نیا  زا  دیاب  ام 
تسینویهـص و نارگ  هطلـس  دـننک و  مایق  دـنراد ، راـیتخا  رد  هک  يونعم  يّداـم و  تاـناکما  همه  نیا  اـب  یهلا ، ترـصن  هب  ناـنیمطا  و 

.دنزاس دوبان  دنا ، هدرک  لاغشا  ار  یمالسا  ياه  نیمزرس  نیرت  سّدقم  هک  ار  نانآ  نایماح 

ناناملسم و سیماون  کته  لاوما ، تراغ  راتشک ، زج  درذگ ، یم  هک  زور  ره  هدرک و  لامیاپ  ار  یمالسا  تکوش  تّزع و  نمشد  نیا 
دـننادب و دـیاب  ناناملـسم  .دراذـگ  یمن  ياج  هب  دوخ  زا  يرگید  زیچ  نانآ ، یتیثیح  یگنهرف و  ییاـیفارغج ، ياـهزرم  رتشیب  فّرـصت 

دننک لّکوت  ادخ  هب  هناصلاخ  مدرم  رگا  تسا و  یهلا  ّتنـس  نیا  دوب و  دهاوخ  قح  نابیتشپ  ادخ  نآرق ، دیکأت  ربانب  هک  دنـشاب  هّجوتم 
نیا يانعم  تسا  نیا  .درک  دهاوخ  يرای  ار  نانآ  زین  لاعتم  دـنوادخ  دـننکن ، یهاتوک  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  يرازبا  زا  هدافتـسا  رد  و 

تکرح زا  تیامح  زج  يزیچ  درادـن ، یجاـجوعا  نیرتمک  هک  ادـخ ، میقتـسم  هار  میقتـسم » طارـص  یلع  ّیبر  ّنإ  : » هک هیآ  زا  شخب 
.تسین هنابلط  قح  ياه 

يونعم روما  رد  ادخ  رب  لّکوت 

، راثیا دـننام  یقالخا  یناسنا و  ياه  شزرا  أشنم  ار  ناشیا  اه  نرق  زا  سپ  یّتح  هدیـشخب و  تمظع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هچنآ 
.دوب هدرک  داجیا  شیوخ  يادخ  دوخ و  نیب  ماما  هک  تسا  یقیمع  دنویپ  هتخاس ، هعماج  رد  ادخ  رب  لّکوت  يراکادف و 
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.داد ناشن  دوخ  زا  اروشاع  زور  رد  ماما  هک  تسا  يدننام  یب  تماهش  تعاجش و  هنافراع ، طابترا  نیا  رب  لیلد  نیرت  نشور  نیرتهب و 
دهاوخن تکرح  ناوت  رگید  دوـش ، دراو  وا  رب  اـه  يراوـشد  اـهالب و  نیا  زا  یـشخب  یّتـح  رگا  ناـمیا ، رظن  زا  یلوـمعم  ناـسنا  کـی 

رت و هتخورفا  رب  شراسخر  دـش ، یم  هدوزفا  شدیهـش  تیب  لها  باحـصا و  دادـعت  رب  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  تشاد ؛
هیلع ماـما  هک  یتـالمج  زا  یکی  .دـنز  یم  جوم  شدوجو  رد  ناـمیا  هک  داد  یم  یهاوگ  شیاهراعـش  تشگ و  یم  رتشیب  شتعاـجش 

.دوب میظعلا » یلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح  ال   » هلمج دومرف ، یم  رارکت  بترم  زور ، نآ  رد  مالسلا 

دید و یم  ندش  ریـسا  هدامآ  ار  ناکدوک  نانز و  رگید  يوس  زا  دندیـسر و  تداهـش  هب  شتیب  لها  نادرم  نارای و  همه  هکنآ  زا  سپ 
نامه رد  دوب ، هدـش  یلوتـسم  سدـقم  دوجو  نآ  رب  دـیدش  یگنـسرگ  یگنـشت و  هدـمآ و  دراو  شندـب  رب  تحارج  مخز و  همه  نآ 

.دنک یم  زاین  زار و  تاجانم و  ادخ  اب  مه  زاب  رخآ ، تاظحل  رد  هاگلتق ، يدوگ  رد  لاح ،

: تسا نیا  ترضح  ياعد  تاجانم و  زا  یشخب 

»(1)؛ ...ًایفاک کیلع  لّکوتأو  ًافیعـض ، کب  نیعتـسأو  ًابورکم ، یکبأو  ًافئاخ ، کیلإ  عزفأو  ًاریقف  کیلإ  بغرأو  ًاجاتحم  كوعدأ  »...
هک یلاـح  رد  میوـج  یم  لّـسوت  وـت  هب  .مریقف  هک  یلاـح  رد  منک  یم  يراز  وـت  يوـس  هب  .مدـنمزاین  هک  مناوـخ  یم  یلاـح  رد  ار  وـت 

یلاح رد  منک  یم  وت  رب  لّکوت  و  مفیعض ، هک  یلاح  رد  مهاوخ  یم  کمک  وت  زا  و  منیگهودنا ، هک  یلاح  رد  منک  یم  هیرگ  .مناسرت 
.مناد یم  یفاک  ار  وت  هک 
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: دـیامرف یم  نآ  نمـض  رد  هدروآ و  دـنوادخ  هرابرد  یتارابع  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  ینـالوط  ًاتبـسن  تاـجانم  اـعد و  نیا 
يارب اشگ و  هار  لّکوت  نیا  هک  متسه  نئمطم  منک و  یم  لّکوت  وت  رب  اهنت  مراد ، نم  هک  يزاین  وت و  ییایربک  تمظع و  نآ  اب  ایادخ !

.مرادن زاین  يرگید  زیچ  هب  تسا و  یفاک  نم 

، تاناکما هّدع و  همه  نآ  اب  ار  نمشد  هک  دنک  یم  رثا  نانچ  تسا ، هتفرگ  همشچرس  فرژ  ینامیا  زا  هک  ادخ  هب  دامتعا  لّکوت و  نیا 
دوبان تشاد ، دوخ  هطلس  ریز  ار  اپورا  زا  یتمسق  اقیرفآ و  ایسآ ، زا  یعیسو  ياه  شخب  لماش  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رـس  ات  رـس  هک 

دوخ يوس  هب  ایند  فلتخم  ياه  هّراق  رد  ار  ناسنا  نویلیم  اهدص  تاساسحا  فطاوع و  لاس ، دـص  دـنچ  رازه و  زا  سپ  زورما  درک و 
.تسا هتخاس  كانساره  شیارگ  نیا  زا  ار  یناهج  رابکتسا  هدیشک و 

سوحنم میژر  زا  هک  ار  ییاه  تردـقربا  اـه و  تردـق  همه  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  هک  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  تردـق 
، تشاذگ ماکان  دندوب ، هداتـسیا  ناریا  تلم  ربارب  رد  گنج ، لاس  تشه  لوط  رد  نآ  زا  سپ  دندرک و  یم  تیامح  ناریا  یهاشنهاش 

.دنراد مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  هب  موب  زرم و  نیا  مدرم  هک  دوب  یفطاوع  تاساسحا و  زا  یشان 

، ود نیا  هکنیا  رگید  و  ادخ ؛ هب  لّکوت  نامیا و  دوجو  دوش : یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  بلطم  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  نیاربانب 
.دش نایب  لحن  هروس  هیآ  هس  ریسفت  رد  هک  تسا  تیدوبع  تقادص و  رد  كالم 
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ییاروشاع نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : لصف 

همدقم

ار نانآ  اـت  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا ، نیمز  يور  ار  هچنآ  اـم  »(1) ؛ ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًهَنیِز  ِضْرَألا  یَلَع  ام  اـْنلَعَج  اـّنِإ  »
.دننک یم  لمع  رتهب  ناشمادک  هک  مییامزایب 

(2) .دومن شناحتما  درک ، شا  هبرجت  دومزآ ، ار  درم  نآ  لجرلا : ولبی )  ) یلب

ره هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ایند  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  اه  ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  یهلا ، ریذـپان  رییغت  ياه  ّتنـس  زا  یکی 
وا شیامزآ  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  تیباّذـج  وا  نوماریپ  يایـشا  هچ  ره  دـش و  دـهاوخ  ناحتما  دـشاب ، هّجوت  یب  هچرگ  ًاتعیبط  یناسنا 

.دوب دهاوخ  رت  تخس 

: تسا هدروآ  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ ، ریسفت  رد  هرس  سدق  ییابطابط  هماّلع 

؛ دـنک یگدـنز  اجنآ  رد  ددـنبب و  لد  نیمز  رب  هک  دوبن  لیام  زگره  فیرـش -  يولع و  تسا  يرهوج  لصا ، رد  هک  یناسنا -  سوفن 
دنوادخ تیانع  یلو 
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تهج نیمه  هب  .ددرگ  نیمأت  قح  لمع  قح و  داقتعا  هار  زا  شا  هنادواج  تداعـس  وا و  لامک  هک  درک  ریدـقت  نینچ  یلاعت  كرابت و 
ات ینعی  دـهد ؛ رارق  شریهطت  هیفـصت و  کحم  رد  هداهن ، لمع  داقتعا و  فقوم  رد  ار  وا  هک  تسب  راـک  هب  هار  نیا  زا  ار  دوخ  ریدـقت 

ياج نیا  زا  ار  بلطم  نیا  دـنک و  داجیا  دـنویپ  هقلع و  تسه ، نیمز  رد  هچنآ  وا و  ناـیم  هداد و  ناکـسا  ار  وا  نیمز  رد  نیعم  یتّدـم 
رد رشب و  لد  رد  هک  تسا  نیا  رب  عرف  تایّدام  ندوب  تنیز  میداد و  تنیز  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ام  دومرف : هک  مینک  یم  هدافتسا  هیآ 
هب ات  تسا  نآ  يّدام  ذیاذل  نیمز و  نداد  تنیز  نیمز و  رد  شناکسا  رشب و  تقلخ  رد  لاعتم  يادخ  ّتنس  نیا  .دشاب  بوبحم  وا  رظن 

دروآ و یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  ّتلم  دـنوش و  زیامتم  نارگید  زا  نادـنم  تداعـس  دـنک ، ناحتما  ار  رـشب  درف  درف  هلیـسو ، نیا 
یم او  دوخ  رایتخا  هب  ار  نانآ  تقو  نآ  .دـهد  یم  هولج  ناـشرظن  رد  تسا ، نوگاـنوگ  عّونتم و  نیمز  رد  هک  ار  یگدـنز  ياـه  عاـتم 
ملاع نیا  زا  ار  ناشیا  دنک و  یم  عطق  نیمز  اب  ار  نانآ  طابترا  ناحتما ، نیا  ندش  مامت  زا  دـعب  .دـندرگ  لیمکت  شیامزآ و  ات  دراذـگ 

(1) .دنک یم  لقتنم  ازج  ملاع  هب  شیامزآ ، ناحتما و 

اهنیا تشادن و  دوجو  هداد ، رارق  اهنیا  ریغ  درم و  نز و  يارب  فلاخم  سنج  دنزرف ، ترهش ، تردق ، لام ، رد  ادخ  هک  يا  هبذاج  رگا 
اه ناسنا  دشاب و  هتـشاد  یفنم  ای  تبثم  دشر  ایند  رد  تسناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  دندرک ، یمن  بذج  دوخ  هب  ابر  نهآ  دننام  ار  ناسنا 

.دندرگ زیامتم  مه  زا 

رد دش و  زاغآ  هنیدم  زا  يرجه ، لاس 60  طساوا  هک  یمهم  رایسب  هثداح 

ص:114
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قارع زاجح و  هدرتسگ  ياه  نیمزرس  ناناملسم  يارب  یگرزب  ناحتما  دیسر ، نایاپ  هب  البرک  نیمزرـس  رد  لاس 61  نیزاغآ  ياهزور 
، هرـصب هّکم ، هنیدم ، دـننام  یگرزب  ياهرهـش  نانکاس  تسا ، رتمولیک  دوش 1500  یم  هتفگ  هک  ناوراـک ، نیا  تکرح  تفاـسم  .دـش 

تخاس دودرم  اوسر و  نانچ  دنتـسناد ، یم  هتـشذگ  رامـش  یب  تاراختفا  بحاص  ار  دوخ  هک  رگید  ینایم  قطانم  زا  يرایـسب  هفوک و 
.دش دهاوخن  ناربج  هاگ  چیه  هک 

، سکعرب یلو  دزاس ، دنلبرس  ناحتما  نیا  رد  ار  نانآ  ات  درک  شالت  يرایسب  ياه  مایپ  اه و  هبطخ  هلیسو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، دنتشاذگ اهنت  نادیم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  يرطخ ، كدنا  اب  مه  اه  یقارع  دنتفرگ و  دوخ  هب  یچاشامت  تلاح  هنیدم  هکم و  مدرم 

دننام ثحب ، نیا  رد  ام  .دـندرک  ترخآ  ایند و  تخبدـب  ار  دوخ  دنتـساخرب و  وا  اب  گنج  هب  دـیزی ، داـیز و  نبا  رظن  بلج  يارب  هکلب 
.میریگ یم  هرهب  ترضح  دوخ  نانخس  زا  رگید ، ثحابم 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

: درک میسقت  مسق  هس  هب  ناوت  یم  ار  ناحتما  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تانایب 

ناسنا يارب  یهلا  ياه  شیامزآ  ایند و  ( 1

هدروخ تسکش  تیرثکا  ( 2

البرک رد  اه  هجیتن  ناحتما و  ( 3

ناسنا يارب  یهلا  ياه  شیامزآ  ایند و   - 1

؛ دنا هتخادرپ  لفاغ  دارفا  يارب  نآ  هدنبیرف  رهاظم  ایند و  تیهام  یگنوگچ  نایب  هب  ناشیاهراتفگ  زا  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
داشرا ار  دوخ  نانمشد  خیبوت ، تروص  هب  یهاگ  هظعوم و  لکش  هب  یهاگ  اروشاع ، زور  رد  هژیو  هب 
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: تسا هبطخ  نیا  دومرف ، داریا  باّذج  رایسب  ینایب  اب  اروشاع  زور  حبص  زاغآ  رد  ترضح ، نآ  هک  ییاه  هبطخ  زا  یکی  .دندرک  یم 

یلوأو ءاقبلاب  ّقحأ  ءایبنألا  تناک  ُدحأ ، اهیلع  یقب  وأ  دحأل  تیَقب  ول  ایندلا  ّنإف  رذـح ، یلع  ایندـلا  نم  اونوکو  هَّللا  اوّقتا  هَّللا  دابع  »... 
رهفکم اهرورسو  ّلحمضم  اهمیعنو  لاب  اهُدیدجف  ءآنفلل  اهلهأ  قلخو  ءآلبلل  ایندلا  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  ریغ  ءآضقلاب ، یضرأو  ءآضرلاب 

باذع تیـصعم و  زا   ) ادخ زا  ادخ ! ناگدنب  يا  »(1) ؛ نوحلفت مکّلعل  هَّللا  اوّقتاف  يوقتلا  دازلا  ّنإـف  اودّوزتف  هعُلق  رادـلاو  هعلت  لزنملاو 
نیا يارب  ایبنا  دنام ، یم  یقاب  نآ  رد  يدرف  ای  دنام و  یم  یقاب  يدحا  يارب  ایند  رگا  انامه  سپ  .دینک  يرود  ایند  زا  دیـسرتب و  ادـخ )
يارب ار  ایند  لاعتم  يادخ  هکنیا  ریغ  دندوب ، رتدونـشخ  اهدمآ  شیپ  تهج  زا  دـندوب و  رترب  اضر  ماقم  رظن  زا  دـندوب و  رتراوازـس  رما 
يداـش تسا و  ینتفر  نیب  زا  نآ  ياـه  تمعن  دـیارگ و  یم  یگنهک  هب  شیاـه  هزاـت  دـیرفآ ، ندرم  يارب  ار  شلها  دـیرفآ و  ناـحتما 
نیرتهب هک  دیزودنیب  هشوت  سپ  دـنام .) دـهاوخن  ام  تیکلم  رد   ) تسین يرادـیاپ  هناخ  دـش و  دـهاوخ  لیدـبت  هودـنا  مغ و  هب  شیاه 

.دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  ینامرفان  زا  سپ  .تسا  اوقت  هشوت 

: تسا هدومرف  نایب  هصالخ  تروص  هب  ترابع  نیا  رد  ار  هدنزاس  یقالخا و  مهم  هتکن  جنپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.درک رارف  ایند  ياهرطخ  زا  دیاب  اوقت  هیاس  رد  فلا )

ص:116
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.دنام دهاوخن  یقاب  سک  چیه  يارب  انثتسا  نودب  ایند  ب )

.تسا هداد  رارق  یفنم  ای  تبثم  دشر  ناحتما و  هلیسو  ار  ایند  ادخ  ج )

.تسا ندش  گنر  مگ  لاح  رد  ًامئاد  ایند  يّدام  ياه  هبذاج  د )

.دشاب یم  هانگ  كرت  رد  اهنت  تاجن  هار  ه )

اجنیا رد  امـش  هک  دـنک  مهم  بلطم  نیا  هّجوتم  ار  ام  دزاس و  دزـشوگ  ام  هب  ار  ایند  تیهام  هک  تساجنیا  رد  ترـضح  نخـس  ساـسا 
.دزاسن لفاغ  دهدن و  بیرف  ار  امش  تسا ) رذگدوز  هک   ) ایند رهاظم  دیا و  هدمآ  ناحتما  يارب 

هدروخ تسکش  تیرثکا   - 2

ینانخس تسخن ، تاظحل  نامه  رد  ماما  .دش  فقوتم  البرک  نیمزرس  رد  رابجا  هب  مرحم ، مود  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
: تسا نینچ  نیا  نآ ، زا  یشخب  هک  دندرک  داریا 

دنیایند و هدرب  مدرم  »(1) ؛ نونایدلا ّلق  ءآلبلاب  اوّصُِحم  اذإف  مهشیاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنسلَأ  یلع  ٌقَِعل  نیّدلاو  ایندلا  دیبع  ساّنلا  »
دمآ شیپ  اب  رگا  یلو  دندرگ ؛ یم  نید  درِگ  دنشاب ، هتشاد  یشوخ  یگدنز  هک  ینامز  ات  و  دنراد ، اه  نابز  رس  رب  یمـسا  اهنت  نید  زا 

.تفر دنهاوخ  تیّلقا  هب  ور  نارادنید  دندش ، ناحتما  يراوگان 

ییامندوخ یحطـس  يرهاظ و  رما  کی  تروص  هب  دـشاب و  هدـشن  رادـیاپ  هدرکن و  خوسر  ناـسنا  دوجو  رد  ناـمیا  رگا  تسا  یعیبط 
.دنک يرادیاپ  دزادنیب ، رطخ  هب  ار  ناسنا  ناج  نید ، هار  رد  تسا  نکمم  هک  یثداوح  ربارب  رد  دناوت  یمن  هاگ  چیه  دنک ،
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ایند هدنب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع  دـنا ، هدرک  نایب  ار  رثا  نیا  ّتلع  الاب ، ترابع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه 
نید زا  رگا  هک  تسا  نشور  دشابن ، ادخ  هدنب  هک  ینامز  تسین و  ادخ  هدنب  رگید  دشاب ، ایند  هدنب  یسک  رگا  هک  تسا  مولعم  .دنتسه 

یلام و عفاـنم  هاـگ  چـیه  یلو  دـشاب ، ناملـسم  مه  مسا  رد  هچرگ  یناـسنا  نینچ  .دوب  دـهاوخ  ناـبز  هقلقل  دروآ ، ناـبز  هب  يزیچ  مه 
دهاوخن شیوخ  ماـما  زا  تیاـمح  یهلا و  بتکم  دـصاقم  يادـف  دروآ ، تسد  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یعاـمتجا  هژیو  ياـه  تیعقوـم 

.درک

، دوش اپرب  نانمشد  اب  گرزب  يداهج  رگا  اما  دننک ؛ یم  لمع  یعون  هب  دوخ ، ناسآ  فیلاکت  هب  همه  دشاب ، دارم  قفو  رب  عاضوا  یتقو 
شیامزآ ای  دزادرپب و  تاکز  اـی  سمخ  تروص  هب  دـیاب  هدرک ، هتـشابنا  هک  ار  یلاـم  زا  یهّجوت  لـباق  رادـقم  هک  دوش  مولعم  رگا  اـی 

.دنوش یم  مک  نارادنید  نونایدلا ؛» َّلَق  : » مالسلا هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ریبعت  هب  تروص  نیا  رد  دیآ ، شیپ  رگا  تسد  نیا  زا  ییاه 

طرـش هک  میوش  ادخ  هدنب  یعقاو  روط  هب  دـیاب  اهنیا ، ریغ  هچ  یلام و  هچ  یناج ، هچ  یهلا ، ياه  شیامزآ  رد  تیقفوم  يارب  نیاربانب ،
.مینک روراب  ار  نآ  هناصلخم  یگدـنب  اب  میزاـس و  قیمع  نید  فراـعم  لوصا و  زا  ار  دوخ  تفرعم  تخانـش و  هک  تسا  نیا  نآ ، لوا 

.دومرف نایب  ترضح  نآ  هب  تیرثکا  ندومن  تشپ  هزرابم و  نآ  رد  قارع  مدرم  درکلمع  ظاحل  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  ترابع  نیا 

البرک رد  اه  هجیتن  ناحتما و   - 3

ار ماش  تیاهن  رد  قارع و  زاجح ، دوب و  هدـننک  نییعت  ساسح و  رایـسب  دوخ  نامز  رد  یـسایس ، ینید و  ظاحل  زا  هک  اروشاع  تضهن 
نایب .تخاس  دودرم  ار  نانآ  زا  يرایسب  همه و  يارب  دوب  ینشور  تخس و  شیامزآ  دیدرََونرَد ،
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اب یـصوصخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندوب  يدارفا  .تسین  نکمم  دندروخ ، تسکـش  هزرابم  نیا  رد  هک  يرامـش  یب  قیداصم 
هک دندوب  يدارفا  ای  دعـس و  نب  رمع  یفعج ، ّرح  نب  هَّللا  دیبع  دـننام  یناسک  دـنک ، تیادـه  ار  اهنآ  درک  شالت  تفگ و  نخـس  نانآ 
نب دـیزی  ثعـشا و  نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبَـش  دـننام  دز ، ادـص  درب و  مسا  یکی  یکی  ار  نانآ  اروشاـع  زور  رد  ماـما 

.ثراح

ناحتما نیا  زا  نانچ  اما  دوب ، مک  رایسب  نمـشد  هب  تبـسن  نانآ  دادعت  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دارفا ، نیا  ربارب  رد 
.دندرک مامت  ناگمه  رب  ار  تّجح  هک  دندمآ  نوریب  دنلبرس  یهلا 

زا هک  لاله ، نب  عفان  .دـش  رود  اه  همیخ  زا  یکیرات  ناـیم  رد  اروشاـع و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  مّرقم  موحرم 
هفاضا دیـسرپ و  ناشیا  زا  ار  اه  همیخ  طیحم  زا  ندـش  نوریب  هزیگنا  دـیناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوب ، ترـضح  نآ  ناراـی 

: دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تخاس  شّحوتم  نارگن و  تخـس  ارم  یغاط  درم  نیا  رکـشل  يوس  هب  امـش  ندـمآ  هک  درک 
ای دوخ  هلمح  يارب  اجنآ  زا  دشاب و  یهاگ  یفخم  نمشد ، يارب  ادابم  هک  منک  یـسررب  ار  اه  همیخ  فارطا  يدنلب  یتسپ و  ات  ما  هدمآ 

.دنک هدافتسا  امش  هلمح  عفد 

: دومرف نینچ  دوب ، شتسد  رد  عفان  تسد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

.درادن هار  نآ  رد  یفّلخت  چیه  هک  تسا  يا  هدعو  تسا ، دوعوم  بش  نامه  بشما  هیف ؛» َفلُخ  ٌدعو ال  هَّللاو  یَه  یَه  »

رد یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : داد و  ناشن  عفان  هب  دش ، یم  هدید  رود  زا  بش ، باتهم  رد  هک  ار  ییاه  هوک  هتشر  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
؟ یناهرب گرم  زا  ار  دوخ  يوش و  هدنهانپ  اه  هوک  هب  بش ، یکیرات  نیا 
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مهرد و رازه  هب  ار  ریشمش  نیا  نم  دنیـشنب ! میازع  هب  مردام  درک : ضرع  تخادنا و  ترـضح  نآ  ياه  مدق  هب  ار  دوخ  لاله  نب  عفان 
دهاوخن ییادج  وت  نم و  نیب  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  نم  رب  وت  ّتبحم  اب  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  .ما  هدـیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  مبـسا 

.دوش هتسخ  بسا  نیا  دنُک و  ریشمش  نیا  هکنیا  رگم  داتفا 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  همیخ  هب  تشگزاب و  اه  همیخ  يوس  هب  فارطا ، ياه  نابایب  یـسررب  زا  سپ  ماما  دیوگ : یم  لاله  نب  عفان 
هدومزآ ار  دوخ  نارای  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  .مدرک  یم  يرادساپ  همیخ  نوریب  رد  نم  دیدرگ و  دراو 

.دنراذگب تیاهنت  نمشد  نایم  رد  دنرادرب و  تسد  وت  زا  یتخس  ماگنه  ادابم  يا ؟ هدرب  یپ  نانآ  تماقتسا  تین و  هب  يا و 

: دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» هّمأ بلاحم  یلإ  لفّطلا  سانیتسا  ینود  هینملاب  نوسنأتسی  سعقألا  شوشألا  ّالإ  مهیف  ُتدجو  امف  مُهتوََلب  هَّللاَو  »

رد هوک و  دننام  تبالص  رد   ) كانمـشخ هدنرغ و  تبالـص و  اب  مکحم و  رگم  متفاین  ار  ناشیا  ما و  هدومزآ  ار  نانآ  ادخ ! هب  دنگوس 
.ردام ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  دننام  دنتسه ، قاتشم  نانچ  نآ  نم  يور  شیپ  رد  ندش  هتشک  هب  نانآ  ریش .) دننام  تعاجش 

ماما و زا  ار  هچنآ  هدمآ و  رهاظم  نب  بیبح  دزن  تفرگ و  ار  میولگ  هیرگ  مدینـش ، ار  خساپ  شـسرپ و  نیا  نوچ  نم  دـیوگ : یم  عفان 
، میدوبن ماما  مـالعا  رظتنم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : هللا  همحر  رهاـظم  نب  بیبح  .مدرک  وگزاـب  وا  يارب  مدوب ، هدینـش  شرهاوخ 

.میدرک یم  هلمح  نمشد  هب  بشما  نیمه 
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یهورگ اب  ات  تسا  رتهب  .دنشاب  اجنآ  رد  مه  مرح  لافطا  نانز و  زا  دیاش  تسا و  بنیز  شرهاوخ  همیخ  رد  ماما  کنیا  بیبح ! متفگ :
.دشاب ناوناب  نیا  یمرگلد  هیام  رتشیب  هچره  ات  دینک  يرادافو  راهظا  هرابود  هتفر و  نانآ  همیخ  رانک  هب  نارای  زا 

بیبح .دـنتخادنا  نوریب  اه  هیمخ  زا  ار  دوخ  نانآ ، همه  درک و  توعد  دـندوب ، اه  همیخ  رد  هک  ار  ماما  نارای  دـنلب ، يادـص  اب  بیبح 
نآ .دیزادرپب  تحارتسا  تدابع و  هب  دیدرگرب و  دوخ  ياه  همیخ  نورد  هب  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  تفگ : مشاه  ینب  دارفا  هب  تسخن 

نینچ رب  هتـشاذگ و  ّتنم  ام  رب  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـنداد : خـساپ  نانآ  همه  .درک  لقن  هباحـص  رگید  يارب  ار  عفاـن  راـتفگ  هاـگ 
يا میدرک ، یم  هلمح  نمـشد  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  نونکا  مه  میدوبن ، مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  رظتنم  رگا  هتخاس ! لـیان  يراـختفا 

.داب نشور  تمشچ  مارآ و  تلد  بیبح !

.میهدب رطاخ  نانیمطا  زین  نانآ  هب  هتفر ، ناوناب  همیخ  رانک  هب  مه  اب  هک  درک  داهنشیپ  نانآ ، هب  اعد  نمض  هللا  همحر  رهاظم  نب  بیبح 

یلص ادخ  لوسر  مرح  يا  ربمایپ و  نارتخد  يا  تفگ : نینچ  مشاه  ینب  ناوناب  هب  باطخ  بیبح  دندیسر ، ناوناب  همیخ  رانک  هب  نوچ 
رد ار  اهریشمش  نیا  هک  دنا  هدرک  دای  دنگوس  همه  هک  تسا  ناش  قاّرب  ياهریـشمش  اهنیا  امـش و  راکادف  ناناوج  نانیا  هلآو ! هیلع  هللا 

اهنآ دنا  هدش  مسق  مه  هک  تسا  امش  نامالغ  رایتخا  رد  زیت  دنلب و  ياه  هزین  نیا  امش و  نانمـشد  ندرگ  رد  رگم  دنهدن  ياج  یفالغ 
.امش نانمشد  هنیس  رد  رگم  دنربن  ورف  ار 

: داد خساپ  نینچ  نانآ  هب  ناوناب  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 
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نانز هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارتخد  زا  نادرم ! كاـپ  يا  نینمؤُملا ؛» ریمأ  رئارحو  هَّللا  لوسر  تاـنب  نع  اوماـح  نوبیّطلا ! اـهیأ  »
.دینک عافد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نادناخ 

(1) .دنتشگزاب شیوخ  ياه  همیخ  يوس  هب  هدرک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دیسر ، هباحص  شوگ  هب  وناب  نیا  نخس  نوچ 

زا دوجو  همه  اب  اروشاع  زور  مه  نانآ  .ما  هدرک  شیامزآ  ار  نانآ  نم  هک  دـندرک  حیرـصت  ناشیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تسا نانآ  يارب  لیدـب  یب  يراختفا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  لمع  مالـسلا و  هیلع  ماما  هلمج  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ، عافد  ناـشماما 

«. ًامیظع ًازوف  ُمتُزفو  متنفُد  اهیف  یّتلا  ضرألا  تباطو  متبط  یّمأو  متنأ  یبأب  »

هـصرع رد  دـندوب ، دـننام  یب  دوخ  نامز  رد  هک  دـندش  تیبرت  ینمؤم  رایـسب  تبالـصاب و  نادرم  زین  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هاـنپ  رد 
ماما دوخ  دـیلقت  راوگرزب  عجرم  ياـه  يربهر  هیاـس  رد  ناـحتما ، زا  دـندیگنج و  هنادرم  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  بـالقنا و 

.دندمآ نوریب  يدنلبرس  یبوخ و  هب  هرس ، سدق  ینیمخ 

یلوتسم ناشیا  رب  تکرح  لاح  رد  هک  یکدنا  باوخ  زا  سپ  ماما  دوب و  تکرح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  البرک  کیدزن 
ردپ درک : ضرع  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  .دندرک  يراج  نابز  رب  ار  نوعجار » هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ   » عاجرتسا هملک  دندش ، رادیب  دوب ، هدـش 

رد دور  یم  ناوراک  نیا  دنز : یم  دایرف  يدانم  هک  مدید  ایؤر  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیدروآ ؟ نابز  رب  ار  هلمج  نیا  ارچ  ناج !
ام نید  تروص ، نیا  رد  دیسرپ : هرابود  مالسلا  هیلعربکا  یلع  .دنک  یم  بیقعت  ار  نانآ  گرم  هک  یلاح 
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، تسا مهم  یهلا  ناحتما  ظاحل  زا  نیا  توملاب .» یلابأ  ًاذإـف ال  : » تفگ ربکا  یلع  .هلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب ؟ دـهاوخ  ظـفح 
رد اروشاع  زور  ور ، نیا  زا  .دنک  یم  لابقتسا  تداهش  زا  تسا ، ینید  هفیظو  ماجنا  بوچراچ  رد  تداهـش  نیا  دونـش  یم  هک  ینامز 

نیا داد و  هزاجا  وا  هب  گنرد  یب  ردپ  .تفرگ  نادیم  هب  نتفر  هزاجا  دمآ و  ردـپ  تمدـخ  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مشاه  ینب  نایم 
.دنزرف ردپ و  يارب  دص  رد  دص  تیقفوم  ینعی 
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اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدزایند  شقن  مشش : لصف 

ایند هرابرد  مالسا  رظن  همدقم :

ُهارَتَف ُجـیِهی  َُّمث  ُُهتابَن  َراّـفُکلا  َبَجْعَأ  ٍثیَغ  ِلَـثَمَک  ِدـالْوَألاَو  ِلاْومَـألا  ِیف  ٌُرثاـکَتَو  ْمُکَنَیب  ٌرُخاـفَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُهویَحلااَـمَّنَأ  »
نایم رد  یشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  »(1) ؛ ٌدیِدَش ٌباذَع  ِهَرِخآلا  ِیفَو  ًاماطُح  ُنوُکی  َُّمث  ًاّرَفْصُم 

یم کشخ  سپس  هدرب ، ورف  یتفگش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم  هک  یناراب  دننامه  تسا ؛ نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و 
.تسا دیدش  باذع  ترخآ  رد  دوش و  یم  هاک  هب  لیدبت  سپس  ینیب ، یم  درز  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش 

شرافس دوش و  یم  بوسحم  ترورض  کی  ناسنا  ره  يارب  يّدام  تاناکما  ندوب  مهارف  اب  هارمه  یگدنز  کی  نتشاد  مالسا  رظن  زا 
نیا تفگ : ناوت  یم  یتح  .دـننک  مهارف  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  يارب  ار  مزال  شیاسآ  شالت ، تیّدـج و  اب  اه  ناسنا  هک  تسا  هدـش 

اب دناوتب  یسک  رگا  تسا و  روتسد  کی 
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رتوکین دنک ، یگدیسر  زین  نادنمزاین  هب  دوخ ، یگدنز  هعـسوت  رب  نوزفا  دنک و  مهارف  ار  يرتدایز  لاوما  تسرد ، هار  زا  رتشیب  شالت 
.تسا

: دراد دوجو  اجنیا  رد  مهم  طرش  هس  هک  دسر  یم  رظن  هب 

.لام ندروآ  تسد  هب  رد  یعرش  دودح  تیاعر  فلا )

.درادن زاب  رگید  مزال  ياهراک  زا  ار  وا  هک  لام  هب  ندشن  هتسباو  ب )

يالاو دصاقم  دش ، فده  رگا  دشاب ، یگدنز  یـشزرا  فادها  تمدخ  رد  دیاب  لام  هکلب  دشاب ، یگدنز  فدـه  دـیابن  لام  عمج  ج )
.دوش یم  وا  يویند  عماطم  ینابرق  یمدآ 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  ایند  هرابرد  مالسا  رظن  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  داتسا 

روما هب  ندوب  هتـسب  ّقلعت ، هقالع و  زا  دوصقم  .تسین  يرطف  یعیبط و  تالیامت  هدـش ) هدرمـش  مومذـم  هک   ) اـیند هب  هقـالع  زا  روظنم 
تسا نیا  نوکس ، تسا و  زاورپ  تکرح و  زا  نداتسیا  زاب  تسا و  دوکر  تسا و  فّقوت  هک  تسا  ندوب  تراسا  رد  يویند و  يّدام و 

(1) .تسا شنیرفآ  یلماکت  ماظن  ّدض  رب  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  دنک و  یم  هزرابم  نآ  اب  تخس  مالسا  دراد و  مان  یتسرپایند  هک 

.دش دهاوخ  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  قادصم  هنرگ  دشاب و  شزرا  یب  تاموهوم  دنب  ياپ  ناسنا  هک  دوش  نیا  بابسا  دیابن  ایند  رهاظم 

: دسیون یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  هماّلع 

ای تسا ، يزاب  بعل و  ای  تسین : یلاخ  ریز  هناگ  جـنپ  لاصخ  زا  یکی  زا  هک  لطاب ، تسا  یبارـس  لیاز و  تسا  یـضرع  ایند  یگدـنز 
وهل

ص:126
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ناربج شتقیقح  هک   ) تسا تنیز  ای  دراد ) یم  زاب  بجاو  يا  هفیظو  یتایح و  مهم و  يراک  زا  ار  ناسنا  هک   ) تسا هدـننک  مرگرـس  و 
و هریغ ) بسن و  بسح و  هب  ندرک  تاهابم  ینعی   ) تسا رخافت  ای  و  تسا ) يرگ  هطاشم  شیارآ و  لّـمجت و  اـب  دوخ  ینورد  صقاون 

یتاموهوم نامه  اهنیا  همه  مراد و  رتشیب  دنزرف  لام و  نم  هک  دشورفب  رخف  يرگید  هب  یـصخش  هک  تسا  دالوا  لاوما و  رد  رثاکت  ای 
دـنام و یمن  یقاب  ناسنا  يارب  هک  تسا  لئاز  یلایخ و  يروما  ددـنب ، یم  هقالع  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  اـی  نادـب و  یمدآ  سفن  هک  تسا 

(1) .دنک یمن  بلج  یقیقح  يریخ  یناسفن و  یلامک  ناسنا ، يارب  اهنیا  زا  کی  چیه 

يارب يا  هلیـسو  ایند  هکنآ  ياج  هب  دـنکن ، هّجوت  يزاسدوخ  هب  رگا  ناسنا  هک  مینک  ناـیب  ار  بلطم  نیا  میتساوخ  همدـقم ، نیا  رد  اـم 
راچد اهنآ  همه  هب  دومرف  حرطم  هیآ  هک  هدش ، دای  نیوانع  یضعب  هب  هاگآدوخان  دوش و  یم  وا  طوقـس  ببـس  دوش ، وا  یلاعت  دشر و 

.دنک یم  ینابرق  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  ار  یناسنا  يونعم و  ياه  شزرا  دوش و  یم 

رد مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  نانخس  دندوب و  نآ  لاکشا  همه  رد  یتسرپایند  قادصم  نیرتزراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  مدرم 
.تسا فّرعم  نیرتهب  هراب  نیا 

ایند هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس 

حوطس رد  ایند  هب  مدرم  دیدش  شیارگ  هک  مینک  یم  هظحالم  مینک ، یسررب  ّتقد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  ثداوح  رگا 
، ینعی تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  هعجاف  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هثداح ، نیا  فلتخم 
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.تسا هدش  ترضح  نآ  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح  ای  رتشیب و  لام  بحاصت  ای  تردق  هب  ندیسر 

ندوب شزرا  یب  هرابرد  يرایسب ، دراوم  رد  دندوب ، نآ  راچد  مدرم  ای  نانمشد و  هک  یتایحور  نینچ  ّتلع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.دومرف یم  ینوگانوگ  بلاطم  هفیظو ، تیّمها  ایند و 

اروشاع هعجاف  رد  يّدام  لماوع 

يّدام ياه  هرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلط  تردق   - 1

يدنم هرهب  هژیو و  ياه  تیعقوم  هب  ندیسر  دنتساخرب ، هلباقم  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربارب  رد  هک  يدارفا  زا  یخرب  فده 
يو زا  هک  یتخانـش  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  دعـس  نب  رمع  نآ ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  دوب ، يّدام  عفاـنم  زا  رت  هدرتسگ 

نامه دـننک ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا  دـندرک  شالت  دـش ، یم  يرپس  تعرـس  هب  هک  ییاه  تصرف  اهزور و  نیرخآ  رد  دنتـشاد ،
.تفریذپ مه  وا  دننک و  رادید  رگیدکی  اب  هک  دنتساوخ  وا  زا  هطساواب  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  ماما  یلصا  هفیظو  هک  یتیاده 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدب  تاقالم  .تسا  هدش  رکذ  مهن ) ات  مرحم  متفه  زا   ) فلتخم تاقالم ، نیا  خیرات 
اب درک و  نینچ  نیا  زین  دعـس  نب  رمع  .دـنوش  دراو  مالـسلا -  امهیلع  ربکا -  یلع  شدـنزرف  لضفلاوبا و  ترـضح  اهنت  هک  دومرف  رما 

.دندش دراو  شمالغ  صفح و  شدنزرف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هَّللا یلإ  ُبرقأ  ّهنإف  ءآلؤه  عدتو  یعم  نوکت  الأ  َتملع ! نم  نبا  انأف  كداعم !؟ هیلإ  يّذلا  هَّللا  یقّتت  امأ  ینلتاُقتأ  دعس ! نبای  »
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هک متسه  یسک  رسپ  نم  یسرت !؟ یمن  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگرب  هک  ییادخ  زا  ایآ  یگنج !؟ یم  نم  اب  ایآ  دعس ! رسپ  يا  یلاعت ؛ 
يادـخ هب  تسا  رت  کیدزن  نانآ  ندرک  اهر  ندوب و  نم  اب  انامه  ار !؟ ناشیا  ینک  اهر  یـشاب و  نم  اب  یهاوخ  یمن  اـیآ  یناد ! یم  وت 

.لاعتم

یناتـسلخن تفگ : وا  .منک  یم  انب  وت  يارب  هرابود  ار  هناخ  نآ  نم  دومرف : ماما  .دـننک  بارخ  ار  ما  هناخ  مسرت  یم  تفگ : دعـس  رـسپ 
.منک یم  نیمـضت  زاجح  رد  ملام  زا  وت  يارب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : ترـضح  .دریگب  ار  نآ  دایز  نب  هَّللا  دیبع  مسرت  یم  هک  مراد 

.دشکب ار  نانآ  دایز  نبا  مسرت  یم  دنا و  هفوک  رد  ما  هداوناخ  تفگ : دعس  رسپ 

: دومرف دش ، دیماان  وا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

هنیآره مسق ! ادـخ  هب  .تسین  تماـیق  زور  رد  وت  يارب  شزرمآ  و  دـشکب ! ترتسب  رب  رتدوز  هچره  ار  وت  ادـخ  ار !؟ وت  تسا  هدـش  هچ 
(1) .یکدنا رگم  قارع  مدنگ  زا  يروخن  هک  مراودیما 

سپ دوب ، هداد  وا  هب  هک  ار  يو  تسایر  مکح  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  دـش ، هفوک  دراو  یتقو  هک  دوب  نیا  وا  رب  ادـخ  بضغ  راثآ  نیتسخن 
هک ار  ییاهرذع  همه  نینچمه  .دسرب  دوب ، هدش  هداد  هدـعو  وا  هب  هک  یتردـق  تسایر و  هب  مه  زور  کی  یّتح  تسناوتن  وا  تفرگ و 

البرک هب  هک  نانآ  زا  یهورگ  نیاربانب  .هفوک  رد  دوخ  یگدـنز  غاب و  هناخ ، دـننام : دوب ، يویند  يّدام و  لئاسم  هب  طوبرم  دروآ ، یم 
.دنسرب زین  رتشیب  يّدام  عماطم  هب  تسایر ، زا  ریغ  دنناوتب  ات  دندوب  تسایر  تردق و  یپ  رد  دعس  نب  رمع  دننام  دندوب ، هدمآ 
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بلط ایند  ناگدروخ  بیرف   - 2

رد تمینغ ، تروص  هب  ای  هک  دـندوب  هدـمآ  لام  یباـی  تسد  عمط  هب  دنتـشاد ، روضح  ربارباـن  گـنج  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 
.دنریگب هزیاج  قوقح و  ناونع  اب  تموکح ، زا  ای  دنروآ و  گنچ  هب  گنج  نادیم 

هداهن مدـق  ارحـص  نآ  هب  هک  ینابلط  اـیند  راـب  تّفخ  هیحور  یبوخ  هب  دومرف ، داریا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یناوارف  نانخـس  زا 
: دومرف اروشاع  زور  رد  دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دوش  یم  مولعم  دندوب ،

الف هتنتف  نَم  یقشلاو  هتّرغ  نم  رورغملاف  لاح ، دعب  ًالاح  اهلهأب  هقرفتم  لاوزو ، ءآنف  راد  اهلعجف  اینّدلا  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ساّنلا ! اهیأ  »
سپ دیرفآ ، ار  ایند  دـنوادخ  انامه  مدرم ! يا  »(1) ؛ اهیف عمط  نم  عمط  بیختو  اهیلإ  نکر  نم  ءآجر  عطقت  اّهنإف  ایندـلا  هذـه  مکنّرُغت 
سپ .دـنک  یم  قرفتم  ینامز  زا  سپ  ینامز  ار  شلها  هک  یلزنم  داد ، رارق  تسا ، ندـش  لیاز  يدوباـن و  ضرعم  رد  هک  یلزنم  ار  نآ 

دنک یم  عطق  دنز ، هیکت  دامتعا و  وا  هب  هک  ار  یسک  دیما  ایند  انامه  سپ  .دروخب  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدروخ  بیرف 
.دزاس یم  مورحم  دشاب ، هتشاد  ایند  رد  يویند  عمط  هک  ار  یسک  و 

ياـیند قرب  قرز و  هب  ندیـسر  ناـنآ  زا  يرایـسب  هزیگنا  هک  تسا  نشور  دوـمرف ، مدرم  نآ  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هـک  یبلاـطم  زا 
.تسا هدوب  هدنبیرف 

: دنک یم  هراشا  بلطم  هس  هب  تاملک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یعقاو یقش  رورغم و  ندرک  یفرعم  ایند ب ) يرابتعا  یب  فلا )

.دنروخب ار  ایند  بیرف  تسا  نکمم  هک  یناسک  هب  راطخا  ج )
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   - 3

يو زا  دندش و  ور  هب  ور  دوب ) قدزرف  دـنا : هتفگ  یـضعب  ، ) دـمآ یم  هفوک  زا  هک  يدرم  اب  قوقـش ، لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  فلا )
اب گنج  رد  گنهامه و  دـّحتم و  امـش  اب  تفلاخم  رد  قارع  مدرم  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  درم  نآ  .دندیـسرپ  ار  هفوک  عاضوا 

، نانآ یبلطایند  هک  دوش  یم  هتسناد  یبوخ  هب  نآ  نومـضم  زا  هک  دندورـس  يراعـشا  درم  نآ  خساپ  رد  ماما  .دنا  هدش  نامیپ  مه  امش 
: تسا هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  يراکنه  زا  عنام 

هسیفن ّدعت  ایندلا  نکت  نإف 

(1) لبنو یلعأ  هَّللا  باوث  رادف 

.تسا رتهب  رتالاب و  ادخ  باوث  هناخ  یلو  دوش ، یم  هدرمش  اهبرپ  یضعب  دزن  ایند  هچ  رگا  سپ 

تأشنُأ توملل  نادبألا  نکت  نإو 

لضفأ هَّللا  یف  فیسلاب  ٍءرما  لتقف 

.تسا رترب  ریشمش  اب  ادخ  هار  رد  درم  ندش  هتشک  سپ  دنا ، هدش  داجیا  گرم  يارب  اه  ندب  رگا  و 

ًارّدقم امسق  قازرألا  نکت  نإو 

لمجأ قزرلا  یف  ءرملا  صرح  هّلقف 

.تسا رتابیز  قزر  بلط  رد  درم  صرح  ندوب  مک  هدش ، رّدقم  هک  تسا  یتمسق  قازرا  رگا  و 

اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإو 

لخبی ّرُحلا  هب  كورتم  لاب  امف 

.دزروب لخب  نآ  كرت  يارب  درم  دازآ  دیابن  سپ  دشاب ، نآ  كرت  يارب  لاوما  ندرک  عمج  رگا  و 
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هب ور  یمدرم  اب  نم  یلو  تسا ؛ يدوبان  ضرعم  رد  اه  لام  اه و  ناج  هک  دیامرفب  دهاوخ  یم  هدورس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دنا هدرک  دوخ  يایند  ظفح  ینابرق  ار  دوخ  نید  ماما و  هتفرگ و  ار  ایند  هک  متسه  ور 

ایند یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   - 4

هَّللا دـیبع  اب  ماما  تاقالم  داد ، يور  البرک  هب  هّکم  هار  نیب  رد  رگید  دارفا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نیب  هک  ییاه  تاـقالم  زا  یکی 
.دوب یفعج  ّرح  نب 

تـسخن مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدیزگ  تماقا  لزنم  نیا  رد  زین  یفعج  ّرح  نب  هَّللا  دیبع  هک  دنداد  عالطا  ماما  هب  لتاقم  ینب  لزنم  رد 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  کنیا  تفگ : وا  هب  تراشب  کی  ناونع  هب  جاّجح  .داتـسرف  يو  دزن  ار  ناوراـک ) نّذؤم   ) قورـسم نب  جاّـجح 

اب گنج  هدامآ  ار  مدرم  هکنیا  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  رهش  زا  نم  تفگ : هَّللا  دیبع  .دبلط  یم  يرای  هب  ار  وت  هدمآ و  اجنیا  هب  مالسلا 
زا نت  دـنچ  اب  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـناسر ، ماما  هب  ار  وا  نخـس  جاّـجح  هکنآ  زا  سپ  .مرادـن  ار  وا  يراـی  ییاـناوت  نم  مدـید و  وا 

.درک لابقتسا  ماما  زا  وا  دنتفر و  دوب ، هدرک  اپرب  یبآ  همشچ  رانک  رد  وا  هک  يا  همیخ  يوس  هب  باحصا 

؛ ما هدیدن  وا  زا  رتاریگ  یتبیه  رتابیز و  یناسنا  مرمع ، همه  رد  هک  مدید  داتفا ، ترضح  نآ  هب  ممشچ  نوچ  دیوگ : یم  هَّللا  دیبع  دوخ 
یم تکرح  ترضح  نآ  هک  ار  یتقو  منک  شومارف  مناوت  یمن  هاگ  چیه  تخوسن و  ملد  وا  دننام  سک  چیه  يارب  نیا ، دوجو  اب  یلو 

مدیـسرپ .تسا  یکـشم  رایـسب  شنـساحم  گنر  مدید  مدرک ، هاگن  ماما  هرهچ  هب  نوچ  .دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  كدوک  دنچ  درک و 
باضخ گنر  هک  مدیمهف  ماما  نخـس  نیا  زا  دوب .» سردوز  نم  يریپ  : » داد خساپ  ماما  دیا ؟ هدرک  باضخ  ای  تسا  یعیبط  گنر  هک 

.تسا
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يو هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  دش ، لدـب  در و  ترـضح  نآ  هَّللا و  دـیبع  نایم  هک  یلومعم  نانخـس  تافراعت و  زا  سپ  لاح ، ره  هب 
: دومرف

رایـسب ناهانگ  ترمع  نارود  رد  وت  .درک  دـنهاوخن  ار  راک  نیا  یلو  دـننک ؛ يرای  ارم  هک  دـنا  هتـسب  ناـمیپ  هفوک )  ) امـش رهـش  مدرم 
؟ يدرگ كاپ  ینک و  هبوت  یهاوخ  یم  ایآ  دوب -  نیّفص  رد  هیواعم  نازابرس  زا  نامثع و  ناراداوه  زا  يو  يا -  هدرک 

.گنجب نانمشد  اب  يو  باکر  رد  هدرک و  يرای  ار  تربمایپ  رتخد  دنزرف  دومرف : ماما  منک !؟ هبوت  هنوگچ  تفگ : هَّللا  دیبع 

هچ میایب و  هچ  دـنک : هیجوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  يراکمه  مدـع  یتامّدـقم  اب  هک  دـش  ثعاب  ایند  هب  هَّللا  دـیبع  هقـالع  ناـمیا و  فعض 
زین و  هقحلم »  » دوخ فورعم  بسا  کنیا  یلو  منازیرگ ؛ تخـس  گرم  زا  نم  درادـن و  يریثأـت  امـش  تسکـش  اـی  يزوریپ  رد  میاـین ،

.منک یم  هیده  امش  هب  ار  دوخ  ناّرب  ریشمش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ورین دوخ  يارب  هارمگ  دارفا  نایم  زا  نم  اریز  تبـسا ؛ هب  هن  میراد و  زاین  وت  هب  هن  اـم  يزرو ، یم  عاـنتما  ناـج  زا  اـم  هار  رد  هک  نونکا 
.مریگ یمن 

، ور هب  ار  وت  ادخ  هنرگ  يونشن و  اه  یکیدزن  نیا  زا  ار  ام  هثاغتـسا  يادص  ات  ورب  اجنیا  زا  هک  دندرک  شرافـس  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تخادنا دهاوخ  شتآ  رد 

رمع رخآ  ات  دینـش و  ار  شباحـصا  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  رابمغ  ربخ  زور ، دنچ  زا  سپ  یفعج  ّرح  نب  هَّللا  دیبع 
(1) .مدرک مورحم  ار  دوخ  نم  یلو  دمآ ، نم  هناخ  ات  تداعس  تفگ : یم  دوب و  تحاران 
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تّزع هب  یبای  تسد  يارب  تیعقوم  نیرتهب  هک  دش  ثعاب  ایند  یگدنز  هب  وا  دیدش  یگتـسباو  یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع  یبلط  تیفاع 
.دربب رس  هب  ینامیشپ  هودنا و  رد  ترخآ ، رد  هشیمه  ایند و  رد  ار  يرمع  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يدنلبرس  و 

، دوب هدش  نانآ  تبثم  تکرح  هنوگ  ره  زا  عنام  ایند  یگدنز  هب  دیدش  یگتسباو  یهاوخ و  تعفنم  یبلط ، تردق  هک  یمدرم  ربارب  رد 
هرابرد شا  هدیقع  هک  دندوب  هداهن  ندرگ  یناسنا  تماما  هب  دندیشیدنا ، یمن  ترخآ  نید و  هب  زج  هک  دندوب  هدیـشک  فص  یهورگ 

: تشون هیفنح  نب  دمحم  شردارب  خساپ  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  ترخآ  ایند و 

یّلک هب  ایند  ایوگ  هک  تسا  هنوگ  نیا  ترخآ  ایند و  هب  ما  یگتـسباو  هّجوت و  لزت ؛» مل  هرخآلا  ّنأکو  نکت  مل  ایندـلا  ّنأکف  دـعب  اـّمأ  »
(. دش دهاوخ  داجیا  دعب  هک  نیا  هن   ) تسا هدوب  هشیمه  ترخآ  ایوگ  تسا و  هتشادن  دوجو 

لاوما يروآ  عمج  يارب  هک  درک  راوخ  تسپ و  ار  نانآ  يا  هزادـنا  هب  گنج ، نتفای  نایاپ  اـب  جـیردت  هب  مدرم  نیا  تشز  یهاوخاـیند 
ناتـسد رد  هک  يرتشگنا  یتح  سابل و  هرز ، ریـشمش ، دننام  ییایـشا  زا  نانآ  .دندرک  یم  تباقر  مه  اب  دربن ، نادیم  رد  دوجوم  كدنا 

، دنتفای یم  هچ  ره  ناکدوک  نانز و  لاوما  زا  دندش و  رو  هلمح  زین  مرح  ياه  همیخ  هب  ماجنارـس  دندرکن و  غیرد  دوب ، ادهـش  كرابم 
.دندوبر یم 
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قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : لصف 

همدقم

هک ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  ینیب  یم  »(1) ؛ َنُولَمْعی اُوناک  اـم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأَو  ِناوْدـُعلاَو  ِْمثِـالا  ِیف  َنوُعِراـسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرتَو  »
.دننک یم  يراکدب  هک  ًاّدج  ار ، مارح  لام  نانآ  ندروخ  ینمشد و  هانگ و  رد  دنریگ  یم  تعرس 

(2) .مارح روآ و  گنن  دیلپ و  راک  بسک و  اوران ، مارح ، تحسلا :

هب يراک ، متس  هانگ و  لیصحت  زا  ریغ  سپ  .دنک  یم  نایب  مارح  لام  ندروخ  ار  نایدوهی  تافـص  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
.دنتشاد تداع  مه  يراوخ  مارح 

نارگید هب  شررـض  هک  تسا  یهانگ  ناودع »  » دسرب و نآ  هدنهد  ماجنا  هب  طقف  نآ  ررـض  هک  تسا  یهانگ  مثا » : » تسا هدـش  هتفگ 
.دسرب

ره مارح ، لام  ندروخ  زا  روظنم  .تسا  مارح  لام  ندروخ  يانعم  هب  هریبک و  ناهانگ  زا  تسا ، هدمآ  هفیرش  هیآ  رد  هک  تحس » لکا  »
یفّرصت عون 
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.دنوش یم  باسح  تحس  ندروخ  دراوم  زا  ابر ، بارش و  نتخورف  زا  لصاح  لوپ  هوشر ، دننام  مارح  ياه  لام  عاونا  .تسا 

ّتقر افـص و  حور  رد  دشاب ، لالح  اذغ  نآ  رگا  .دوش  یم  هتـشاک  نیمز  رد  هک  تسا  يرذب  هلزنم  هب  دروخ ، یم  ناسنا  هک  یکاروخ 
(1) .دوش ادیپ  بلق  تواسق  دشاب ، مارح  رگا  دنک و  یم  شوارت  ریخ  شدوجو  زا  دنک و  یم  داجیا 

: دیامرف یم  نانآ  تافص  هرابرد  زین  هرقب  هروس  رد  دنوادخ  دنک ، یم  نایب  دوهی  ياه  تداع  زا  ار  يراوخ  مارح  هک  الاب  هیآ  زا  ریغ 

(2)« ...ًهَوْسَق ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِحلاَک  یِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  نِم  مُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  »

امـش : » دیامرف یم  هک  تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدومرف  رکذ  ار  دب  تلـصخ  هدزناپ  مک  تسد  دوهی  يارب  هرقب ، هروس  لیاوا 
«. تسا رتریذپان  ذوفن  رت و  تخس  گنس  زا  نآ  تواسق  یتخس و  هکلب  هتفرگ ، تواسق  ناتبلق  دوهی 

.تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناشیا  بلق  تواسق  رد  نانآ  طسوت  مارح  لام  ندروخ  تفگ : ناوتب  تسا  نکمم  هیآ ، ود  نیا  هب  هّجوت  اب 

دنکم یم  ار  اه  ّتلم  نوخ  یعون  هب  مادک  ره  دنا ، هدش  لیدبت  يداصتقا  ياه  لوغ  هب  هک  یتسینویهص ، یلام  ياه  تکرش  زین  زورما 
تردق رب  زور  هب  زور  هتفرگ و  لکش  هدش ، بصغ  ياه  هیامرس  اب  هتشذگ  نرق  مین  رد  لیئارسا  .دنلوغشم  لواپچ  هب  ایند  رسارس  رد  و 
تایانج هنماد  رب  زور  ره  تسا و  هدمآرد  ایـسآ  ساّسح  هقطنم  نیا  رد  عزانمالب  یتردق  تروص  هب  زورما  هکنیا  ات  تسا  هدوزفا  دوخ 

.دنا هتشگ  هشیپ  تیانج  نانآ  لسن  نامز ، تشذگ  اب  هجیتن  رد  .دیازفا  یم  دوخ  ياه  تواسق  و 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا دوهشم  یمدآ  نادنزرف  رد  مارح ، بسک  راثآ   (1)« هیّرذلا یف  نیبی  مارحلا  بسک  »

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  يراوخ  مارح  ریثأت  یگنوگچ 

دوخ باحـصا  عمج  نایم  زا  تفرگ ، رارق  هفوک  نایرکـشل  هرـصاحم  رد  وس  ره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع ، زور  رد  یتقو 
دوجو اب  .دندرک  يراددوخ  توکـس  زا  نانآ  اما  .دنهد  ارف  شوگ  شنانخـس  هب  دـننک و  توکـس  تساوخ  نانمـشد  زا  دـش و  جراخ 

: دوب هتکن  هس  هدنراد  ربرد  هک  دومرف  داریا  ار  ینانخس  ترضح  نیا ،

: دش دهاوخ  كاله  دنک ، ینامرفان  سک  ره  سپ  دشاب ، یمن  تیاده  زج  نم  فده  فلا )

یناصع نمو  نیدشرملا  نم  ناک  ینعاطأ  نمف  داشرلا ، لیبس  یلإ  مکوعدأ  اّمنإو  یلوق ، اوعمتـساف  یلإ  اوتـصنت  نأ  مکیلع  ام  مکلیو  »
سپ .منک  یم  توعد  قیفوت  دشر و  هار  هب  ار  امش  نم  دیونشب ! ار  منخس  ات  دینک  یمن  توکس  هک  امـش  رب  ياو  نیکلهملا ؛» نم  ناک 

.دوب دهاوخ  ناگدش  كاله  زا  دنک ، ارم  ینامرفان  سکره  دوب و  دهاوخ  ناگتفای  تیاده  زا  دنک ، تعاطا  ارم  سکره 

: دیرادن اونش  شوگ  دیرگ و  نایصع  نم  نامرف  ربارب  رد  امش  همه  ب )

نم نانخـس  يارب  ییاونـش  شوگ  دـیراک و  هانگ  نم ) اب  تفلاـخم  ّتلع  هب   ) امـش همه  یلوقل ؛» ٍعمتـسم  ریغ  يرمـأل  ٍصاـع  مکّلکو  »
.دیرادن

ص:137
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: تسا زیچ  ود  طوقس  نایغط و  بلق ، تواسق  نیا  ّتلع  ج )

(1)؛ »!؟ نوعمـست ـالأ  نوتـصنت !؟ ـالأ  مکلیو  مکبوـلق ، یلع  عـبطف  مارحلا ، نم  مکنوـطب  تئلمو  مارحلا ، نم  مکتاـیطع  تـلزخنا  دـق  »
قح نخس  و   ) هدز رهم  امش  ياهلد  رب  هجیتن  رد  هدرک و  رپ  مارح  زا  ار  امش  ياه  مکش  هداد و  طوقس  ار  امـش  هیما  ینب  ياه  شـشخب 

!؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  ایآ  دیوش !؟ یمن  تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  دنک .) یمن  ذوفن  امش  لد  رد 

: درمش یم  مدرم  نآ  بلق  تواسق  لماع  ار  زیچ  ود  نانخس ، نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دنا هدش  نالذخ  راچد  هجیتن  رد  هدرک و  هتفیرف  ار  نانآ  تموکح  مارح  ياه  ششخب  ایاطع و  فلا )

.دنا هداد  تسد  زا  ار  هظعوم  قح و  نخس  شریذپ  هنیمز  هک  تسا  هدرک  دساف  ار  نانآ  نورد  بلق و  مارح  كاپان و  ياذغ  ب )

، ناـهانگ همه  ناـیم  رد  یلو  دوش ؛ یم  رتشیب  ياـه  یجک  فارحنا و  بجوم  دوشن ، ناربج  هبوت  اـب  رگا  یهاـنگ  ره  هک  تسا  یعیبط 
یعـضو يراثآ  يورخا ، راـثآ  رب  نوزفا  دراد و  شقن  قح  زا  فارحنا  يرکف و  یهارمگ  رد  رگید  هاـنگ  ره  زا  شیب  مارح ، زا  هیذـغت 

رد اهنت  هن  لصا ، نیا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  مالـسا  رد  مینیب  یم  هک  تساجنیا  زا  .دراذـگ  یم  یقاب  ناـسنا  ناـج  حور و  رب  زین 
.دوش تاعارم  ًاقیقد  ندادریش  یگلماح و  نارود  رد  نانآ  ناردام  ناکدوک و  هیذغت  رد  هکلب  فلکم ، دارفا 

ص:138
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رد مکبولق .» یلع  هَّللا  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلمو  : » دومرف دـش ، لقن  هک  یتاراـبع  موس  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور ، نیا  زا 
هنحـص زا  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ندیـشک  اوزنا  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  نداد  تسکـش  يارب  نیا  زا  شیپ  ياـه  لاـس 

نیا زا  نانآ  ياه  مکـش  هدـش و  اطعا  هفوک  مدرم  هب  هیدـه  هفحت و  ماـن  هب  هیواـعم ، يوس  زا  یناوارف  ياـه  لوپ  تفـالخ ، تساـیس و 
زا ناشیاه  شوگو  روک  ناشنیب  قح  ياه  مشچ  هایس و  نانآ  ياه  بلق  مارح ، ياهاذغ  رثا  رد  هک  دوب  هدیدرگ  هتشابنا  مارح  ياهاذغ 

.دوب هدش  رک  قح  نخس  ندینش 

دوش یم  رتشیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  مارح 

دوش یم  رتشیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  مارح 

یم یفرعم  اـیند  یگدـنز  رد  عمط  يراوخ و  مارح  هجیتن  ار  رگید  گرزب  ملظ  ود  دوخ ، نانخـس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دننک

ینکش نامیپ   - 1

انیلع متششحو  مکنامیإ ، یف  انل  ًافیس  انیلع  متللـس  نیفجوم ، مکانخرـصاف  نیهلاو  انومتخرـصتسا  نیح  ًاحرتو  هعامجلا  اهتیأ  مکل  ًاّبت  »
اب هک  نآ  زا  سپ  امـش  ناتهارمه ! هودنا  ّتلذ و  تعامج ! يا  داب ، امـش  رب  هودـنا  تکاله و  مکّودـعو ؛» انّودـع  یلع  اهانحدـتقا  ًاران 
اب گـنرد و  یب  هداد و  تبثم  خـساپ  امـش  یهاوخداد  هب  اـم  هک  هاـگ  نآ  دـیدناوخ و  شیوخ  يراـی  هب  ار  اـم  ناوارف ، قوـش  روـش و 
ایآ .دیتفرگ  هناشن  ار  ام  ياهرس  هدیشک و  ام  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  میتساخرب ، ناتیرای  هب  میتفاتـش و  امـش  يوس  هب  یناسنا  ساسحا 

؟ دیتخاس رو  هلعش  ام  ّدض  رب  میدوب ، هتخورفارب  نامکرتشم  راک  هایس  نانمشد  ّدض  رب  ام  هک  ار  يزوس  متس  شتآ 

ص:139

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 219ناهفصا   هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاوشیپ ناتسود و  هیلع  مایق   - 2

: دنزادرپ یم  مدرم  نآ  گرزب  هانگ  متس و  نیمود  نایب  هب  دوخ ، نانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تـسدمه ناتنانمـشد  عفن  هب  هجیتن  رد  مهیف ؛» مکل  حبـصأ  لمأ  الو  مکیف  هوشفأ  ٍلدع  ریغب  مکئایلوأ  یلع  مکئادـعأل  ًابلِإ  متحبـصأف  »
هتخاس مکاح  امش  هعماج  رد  يداد  لدع و  رس ، هریخ  نمـشد  نیا  هکنآ  یب  مه  نآ  دیتساخاپب ، ناتنایاوشیپ  ناتـسود و  هیلع  دیدش و 

.دروخب مشچ  هب  نانآ  رد  ناتیارب  يا  یگتسیاش  یکین و  ای  رتهب  هدنیآ  دیما  هکنآ  یب  دشاب و 

نایاوشیپ هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  للع 

نیا نایب  هب  دنداد ، حیضوت  ار  شیوخ  ماما  تسود و  ربارب  رد  نانآ  مادقا  نایفوک و  ینکشدهع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنآ  زا  سپ 
هب دنا و  هتخیر  امش  موقلح  هب  مارح  ياذغ  هکنیا  زج  مرادن  غارـس  امـش  راتفر  نیا  يارب  يرگید  ببـس  چیه  نم  هک  دنتخادرپ  بلطم 

.دیا هتخود  عمط  مشچ  ییایند  تسپ  یگدنز 

مارح و لام  كدنا  رگم   (1) ؛» انل لیفت  يأر  الو  اّنم  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف  متعمط  ٍشیع  سیـسخو  مکل  ّانإ  ایندلا  نم  مارحلا  ّالإ  »... 
رس یهانگ  ام  زا  هک  نآ  نودب  دیا ، هتخود  عمط  مشچ  نادب  هک  يراب  تبکن  یگدنز  دنا و  هتخیر  امـش  موقلح  هب  هک  ییاوران  همعط 

.دشاب هدش  تسس  يا  هشیدنا  ای  هدز و 

ص:140
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مارح و هیذـغت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ثحب ، دروم  عوضوم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ینارون  نانخـس  نیا  رد  تشقد  اب 
يویند و یگدنز  رد  يونعم  یحور و  رظن  زا  یناوارف  یفنم  راثآ  مارح  لام  اب  ندرک  یگدنز  هصالخ ، عورـشمان و  يایادـه  شریذـپ 

.دراذگ یم  یقاب  ناسنا  يورخا 

: زا دنترابع  هک  دش ، نایب  ثحب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  یفنم ، ضراوع  نیا  زا  دروم  راهچ 

يونعم طوقس  نالذخ و  فلا )

قح شریذپ  هنیمز  نتفر  نیب  زا  بلق و  تواسق  ب )

ینکش نامیپ  ج )

نایاوشیپ ناتسود و  هیلع  مایق  د )

رگید ياه  فارحنا  عاونا  زاس  هنیمز  دناوت  یم  هکلب  دنک ، یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  هدش  دای  ناهانگ  هنیمز  اهنت  هن  مارح ، لام  زا  قازترا 
تیاـعر یموـمع ، یـصخش و  لاوـما  رد  فّرـصت  هراـبرد  تاـیاور  تاـیآ و  رد  يرایـسب  ياـه  شرافـس  ّتلع ، نیمه  هـب  .دوـشب  زین 

ام مدرم  یگدنز  رد  دراد ، یناوارف  یعطق  یعرـش و  ّهلدا  هکنیا  رب  نوزفا  بلطم  نیا  .دروخ  یم  مشچ  هب  هدش ، نییعت  ياه  تیودـحم 
هک میبای  یم  رد  ّتقد  یکدـنا  اب  مینک ، یم  هدـهاشم  دارفا  رد  ار  يونعم  يابیز  ياه  هولج  هک  ینامز  .تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  زین 

تـسا هدوب  لالح  راک  بسک  شالت و  هار  زا  یگدنز  اهنآ  تبثم  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  دـنا  هتفای  شرورپ  ییاه  هداوناخ  رد  نانیا 
.تسا هدش  یم  تخادرپ  تاکز  سمخ و  دننام  زین ، لاوما  نآ  هب  هتفرگ  قلعت  یعرش  قوقح  نینچمه  و 
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هعماج حالصا  موس : شخب 

لوا لصف 

همدقم

: نوراـه شردارب  هب  یـسوم  تـفگ  و  »(1) ؛ ...َنیِدِـسفُملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْـصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراـه  ِهیِخَأـِل  یـسُوم  َلاـقَو  »... 
.نکن يوریپ  ناگدننک  داسف  هار  زا  ربب و  نیب  زا  ار  تافارحنا  شاب و  مموق  نایم  رد  نم  نیشناج 

: تسا انعم  ود  ياراد  یبرع و  يا  هملک  حالصا ،

: دننام درف ، ود  یتشآ  هرابرد  .هورگ  ود  ای  درف  ود  نیب  فالتخا  عفر  یتشآ و  يانعم  هب  حلُص ، هدام  زا  فلا )

زا رواد  کی  رهوش و  هداوناخ  زا  رواد  کی  »(2) ؛ ...امُهَنَیب ُهَّللا  ِقِّفَوی  ًاحالْـصِإ  ادیِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  »... 
نانآ قفاوت  هب  دنوادخ  دنشاب  هتشاد  حالصا  هب  میمصت  رواد  ود  نیا  رگا  دننک ) یگدیسر  نانآ  راک  هب  ات  ، ) دینک باختنا  نز  هداوناخ 

.دنک یم  کمک 

ص:145
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: دننام هورگ ، ود  نیب  یتشآ  هرابرد 

هورگ ود  نآ  نیب  سپ  دننک ، یم  گنج  رگیدکی  اب  نانمؤم  زا  هفیاط  ود  رگا  »(1) ؛ امُهَنَیب اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُملا  َنِم  ِناتَِفئآط  ْنِإَو  »
.دینک رارقرب  یتشآ 

.تسا داسف  ربارب  رد  انعم  نیا  هب  حالـصا  هتـسیاش .) حلاص :  ) دوش یم  انعم  یگتـسیاش »  » یـسراف رد  ًالومعم  هک  حالـص ، هدام  زا  ب )
هدام زا  حالصا  .دنتـسه  مه  ربارب  رد  دسفم ، حلـصم و  سپ   (2) .دنیوگ ِحلصُم�تسا  هتـسیاش  راک  نداد  ماجنا  ددص  رد  هک  ار  یـسک 

.دراد قادصم  هنوگ  ود  نآرق  رد  حالص » »

نآرق رد  حالص  عاونا 

: نداد ماجنا  هتسیاش  راک  يانعم  هب   - 1

ار هچنآ  دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  راک  دنتـشگزاب و  هک  یناسک  رگم  »(3) ؛ ْمِهیَلَع ُبُوتَأ  َِکئلْوُأَف  اُونَیبَو  اوُحَلْـصَأَو  اُوباـت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  »... 
.دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک  نامتک 

: داسف ندرک  فرطرب   - 2

شردارب هب  یسوم  تفگ  و  »(4) ؛ ...َنیِدِسفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاقَو  »... 

ص:146

هیآ 9. تارجح ، هروس  . 120 - 1
 . ص 292 نآرق ، ظافلا  تادرفم  مجعم  . 121 - 2

هیآ 160. هرقب ، هروس  . 122 - 3
هیآ 142. فارعا ، هروس  . 123 - 4
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.نکن يوریپ  ناگدننک  داسف  هار  زا  ربب و  نیب  زا  ار  تافارحنا  شاب و  مموق  نایم  رد  نم  نیشناج  نوراه :

یم راک  هب  داسفا  ربارب  رد  هک  تسا  تافارحنا  دسافم و  حالـصا  تسا ، هجوت  دروم  رتشیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  هچنآ 
.دور

حالصا موهفم  .تسا  هدمآ  يدیفم  تاحیضوت  یسایس  تاحالطصا  رد  حالصا ، زا  تشادرب  هرابرد  مالسا ، یـسایس  هیرظن  باتک  رد 
جیردـت هب  هعماج  رد  هک  ار  یتارییغت  .بالقنا  لباقم  رد  تسا و  مُرفِر »  » لداعم دور ، یم  راـک  هب  یـسایس  تاحالطـصا  رد  زورما  هک 

نآ یجراخ  لداعم  دـنمان و  یم  بلط  حالـصا  دنتـسه ، یتارییغت  نینچ  ددـصرد  هک  ار  یناسک  دـنیوگ و  یم  مرفر  دوش ، یم  ماـجنا 
رییغت بـالقنا : .دـنیوگ  یم  یبـالقنا  دنتـسه ، یعفد  تروص  هب  ینوـگرگد  ناـهاوخ  هک  ار  یناـسک  لـباقم ، رد  تسا و  تسیمرفر » »

.تسا تنوشخ  اب  هارمه  یهاگ  هک  تعرس ، اب  دنت و  یناهگان ، یعامتجا 

يوغل هشیر  حالطصا  نیا  .تسا  حالصا  يارب  ّصخا  ییانعم  بالقنا ، لباقم  رد  یـسایس و  یحالطـصا  ناونع  هب  حالـِصا ، حالطـصا 
یم راک  هب  بالقنا  ربارب  رد  ار  حالـصا  هک  .تسا  يدیدج  یـسایس  حالطـصا  هکلب  تسین ، یبهذم  ینید و  یحالطـصا  رد  درادـن و 

یتکرح .تسین  صاخ  يانعم  نیا  هب  دمآ ) دهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  « ) يّدج هّمأ  یف  حالـصِإلا  بلَطل  ُتجرخ   » هلمج زا  روظنم  دنرب ،
حالـصا هنوگره  تایاور ، تایآ و  رد  حالـصا  سپ  .دوبن  تنوشخ  یب  مارآ و  یجیردت ، یتکرح  دنداد ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک 

هک بالقنا  نیا  زا  یـشخب  .دوب  هنابلط  حالـصا  تکرح  کی  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دوخ  دوش و  یم  لماش  ار  یعفد  یجیردـت و 
.دوب عیرس  یعفد و  یتکرح  نآ ، رگید  شخب  یجیردت و  دیشک ، لوط  لاس  هدزناپ 
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رد مود  راب  و  دوخ ، همان  تیصو  رد  هنیدم  راب  نیتسخن  .دنا  هدروآ  دوخ  نانخس  رد  ار  حالـصا  هژاو  راب  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هنیمز نیا  رد  دوخ  فده  نییبت  هب  مود  هلحرم  رد  و  هتسناد ، دوخ  یلصا  يروحم و  فادها  زا  ار  حالـصا  لوا  هلحرم  رد  ناشیا  .هّکم 

.دنا هتخادرپ 

: مینک یم  حرطم  شخب  ود  رد  ار  دوخ  ثحب  اجنیا  رد  ساسا ، نیمه  رب 

حالصا يارب  مایق 

زا دوـخ  فدـه  نییبـت  يارب  هّکم ، يوـس  هب  هنیدـم  زا  جورخ  زا  شیپ  يرجه  لاس 60  بجر  رخاوا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب نداد  تداهش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتـشون  هیفنح  نب  دمحم  دوخ ، ردارب  هب  باطخ  یهاتوک  لماک و  همان  تیـصو  تکرح ،

: دنسیون یم  مالسا  بتکم  لوصا 

نم ...هلآو » هیلع  هَّللا  یّلـص  يّدـج  هّمأ  یف  حالـصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنإو  ًاملاظ ، الو  ًادـسفم  الو  ًارطب  الو  ًارِـشَأ  جرخأ  مل  ّینِإو  »... 
( داسف  ) هعماج هب  ندناسر  يدب  يارب  ما ، هدرکن  مایق  تلاهج  ّربکت و  يور  زا  و  ما ، هدـشن  جراخ  بعل ) وهل و   ) ینارذـگ شوخ  يارب 

تـسد هب  يارب  اهنت  اـهنت و  هکلب  مهد ، رارق  شا  یعقاو  هاـگیاج  ریغ  رد  ار  هعماـج  ماـظن  تردـق و  مهاوخ  یمن  و  منک ، یمن  هزراـبم 
.ما هدرک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مّدج  تّما  نایم  رد  يرالاس  هتسیاش  یگتسیاش و  داجیا  ندروآ و 

.مینک یم  انعم  ار  اهنآ  تسا ، ّرثؤم  اجنیا  رد  حالصا  زا  ماما  دوصقم  مهف  رد  ترابع ، نیا  لوا  تاملک  ندش  نشور  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

(1) حرَفک رِشأ :

ص:148

 . ص 310 طیحملا ، سوماقلا  . 124 - 1
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(1) هلبقی ملو  هنع  ربکت  قحلا :) رطب   ) ًارطب

(2) هیلع اودسفف  مهیلإ  ءاسأ  موقلا : دساف  حلصلا ،) ّدض   ) دسف

(3) هعضوم ریغ  یف  یشلا ء  عضو  ملظلا :

ماما دصقم  هجیتن  رد  هک  دنک  یم  یفن  ار  فده  راهچ  منک ، یم  مایق  یفده  هچ  يارب  دیامرفب  هکنآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.دوش یم  راکشآ 

: دیامرف یم  ترضح  نآ 

.ما هدشن  جراخ  بعل ) وهل و   ) ینارذگ شوخ  يارب  نم  فلا )

.ما هدرکن  مایق  تلاهج  ّربکت و  يور  زا  ب )

.منک یمن  هزرابم  داسف )  ) هعماج هب  ندناسر  يدب  يارب  ج )

داجیا ندروآ و  تسد  هب  يارب  اهنت  اهنت و  هکلب  مهد ، رارق  شا  یعقاو  هاگیاج  ریغ  رد  ار  هعماج  ماظن  تردق و  مهاوخب  هکنیا  هن  و  د )
.ما هدرک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مّدج  تّما  نایم  رد  يرالاس  هتسیاش  یگتسیاش و 

.دوش یم  تابثا  یبوخ  هب  مالسا ، تّما  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یحالصا  هزیگنا  هدش  دای  فده  راهچ  ندرک  در  یفن و  اب  نیاربانب ،

: دنهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  یتابثا  فده  دندرک ، در  دش ، رکذ  هک  ار  یفادها  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنآ  زا  سپ 

.مدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  هب  ندیسر  يارب  اهنت  يّدج ؛» هّمأ  یف  حالصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  »
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ماما نانخـس  اب  يدعب  ثحب  رد  دش ، نشور  ترـضح  نآ  یّلک  فدـه  دوخ ، یحالـصا  دوصقم  نایب  لطاب و  فادـها  یفن  اب  اجنیا  ات 
.دوش یم  نشور  ترضح  فادها  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  ماما  رظن  دروم  تاحالصا 

: تسا مالسلا  هیلع  ماما  رظن  دروم  تاحالصا  دراوم  رگنایب  یبوخ  هب  دندرک ، داریا  ینم   » رد ترضح  هک  ییاه  هبطخ  زا  یکی 

رهظنو کنید  نم  ملاعملا  يُرنل  نکلو  ماطحلا ، لوضف  نم  سامتلا  الو  ناطلـس ، یف  ًاسفانت  اّنم  ناک  ام  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهّللا  »
ام هک  یناد  یم  وت  اراـگدرورپ !  (1) ؛» کماکحأو کننـسو  کضئارفب  لَمعیو  كدابع  نم  نومولظملا  نمأیو  كدالب  یف  حالـصإلا 
هک میا  هدرک  ماـیق  هکلب  میا ، هدرکن  ماـیق  هیما  ینب  تموکح  هیلع  یـصخش ، ياـه  باـسح  هیفـصت  روظنم  هب  اـی  تنطلـس  سوه  يارب 

، دنشاب تینما  رد  نید  هانپ  رد  تا  هدید  متس  ناگدنب  .میشاب و  هدرک  یحالصا  تنیمزرـس  رد  .میهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  تنید  رهاظم 
.دوش لمع  تماکحا  ننس و  ضیارف و  هب  و 

« کنید نم  ملاعملا  يرنل  : » نید رهاظم  نداد  ناشن   - 1

، نید رهاظم  ملاعم و  زا  یکی  .دزادـنیب  نید  دای  هب  ار  ناسنا  دـنک ، یم  هاگن  نآ  هب  یتقو  ناـسنا  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  نید » ملاـعم  »
هاگ چیه  هک  تشاذگ  شیامن  هب  لمع  نادیم  رد  نانچ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  نید  زا  يرادساپ  يارب  ادـخ  هار  رد  تداهش 

ناگدازآ همه  قشمرس  دش و  دهاوخن  شومارف 
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.دشاب یم  نید  هار  رد  يرادیاپ  راثیا و  يراکادف و  تیاده ، دننام  نید ، ملاعم  رگید  ياه  هنومن  .دوب  دهاوخ 

« كدالب یف  حالصالا  رهظن  و  : » داسف ياج  هب  اج  همه  رد  یگتسیاش  رارقتسا   - 2

هعماج رد  اهداسف  اه و  یجک  عاونا  جـیردت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يربهر ، تماما و  فارحنا  هب  هّجوت  اب 
ناوت یم  يراظتنا  هچ  نارگید  زا  دوش ، هدولآ  یـسایس  یقالخا و  يداقتعا ، ياهداسف  عاونا  هب  دـیزی  هک  یناـمز  .درک  خوسر  دارفا  و 

!؟ تشاد

زین یقالخا  ظاحل  زا  .دـنک  یم  راکنا  یّلک  هب  ار  یحو  ...ـالف » کـلملاب  مشاـه  تَبَِعل  : » دزاـس یم  راکـشآ  نینچ  ار  دوخ  داـقتعا  يو 
دیاب دـنک ، تموکح  يا  هعماج  رب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  یـسایس ، رظن  زا  .درادـن  کش  وا  يزاب  گس  يراوخ و  بارـش  رد  یـسک 
ربمایپ دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لوا  لاس  رد  درک ، تفالخ  لاس  هس  ًابیرقت  هک  دیزی  یلو  درامشب ؛ مرتحم  ار  مدرم  نآ  تاسّدقم 

گنس و اب  ار  ادخ  هناخ  ریبز  نب  هَّللا  دبع  يریگتـسد  يارب  مود  لاس  رد  .دناسر  تداهـش  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.داد رارق  دوخ  نازابرس  زات  تخات و  لحم  زور  هس  ار  لوسرلا  هنیدم  موس ، لاس  رد  .داد و  رارق  هلمح  دروم  شتآ 

تـسا نیا  نم  یحالـصا  فادها  زا  یکی  دیامرف : یم  ترـضح  هک  تسا  نیا  .داتفا  رَد  مدرم  تاسّدقم  نیرت  سّدقم  اب  يو  نیاربانب ،
.منک لیدبت  یگتسیاش  حالصا و  هب  ار  زیگنا  داسف  عضو  نیا  هک 

هب باطخ  دوخ  نانخس  همادا  رد  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل  اب  ییورایور  نیلوا  رد  هضیب »  » هاگلزنم رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.داد تبسن  لاح  هتشذگ و  رد  هیما  ینب  نامکاح  هب  ار  گرزب  مرج  تفه  نانآ 
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اومّرحو هَّللا  مارح  اّولحأو  یفلاب ء  اورثأتساو  دودحلا  اولّطعو  داسفلا  اورهظأو  نمحرلا  هعاط  اوکرتو  ناطیشلا  اومزل  دق  ءآلؤه  ّنإو  »... 
كرت ار  یهلا ) تابجاو   ) ناـمحر دـنوادخ  یگدـنب  دـندرک ، يوریپ  ناطیـش  زا  هیما  ینب  اـنامه  »(1) ... ؛ ریغ نَّمم  ُّقحأ  انأو  هلـالح ،

ار ...و ) كدف   ) مالسلا مهیلعربمایپ  نادناخ  لاوما  دندومن ، لیطعت  ار  ادخ  نیناوق  دودح و  دنتخاس ، ینلع  راکـشآ و  ار  داسف  دندرک ،
رد ار  تفالخ  یگتسیاش  نم  و  دندرک .) تعدب  نید  رد   ) دندومن لالح  ار  یهلا  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  دندروآرد ، فّرـصت  هب 

.هیما ینب  ناراذگ  تعدب  هن  مراد ، نیملسم  نایم 

رد ار  هعماج  رد  داسف  راهظا  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  رکذ  دوخ  فدـه  ار  حالـصا  راهظا  ثحب  دروم  ترابع  رد  ماما  تسا ، بلاج 
دروم یحالصا  لصا  راهچ  زا  یکی  داسف ، ياج  هب  هعماج  رد  حالصا  ندومن  نیزگیاج  نیا  دهد و  یم  تبـسن  هیما  ینب  هب  نآ  لباقم 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رظن 

« كدابع نم  نومولظملا  نمأیو  : » ناگدید متس  يارب  تینما  داجیا   - 3

يا هرهب  يّدام  تاناکما  زا  هک  یناسک  یتح  مدرم ، همه  ات  دنک  رقتسم  ار  شتموکح  هک  تسا  نیا  ماما ، کی  یلصا  فیاظو  زا  یکی 
متس نافیعض و  هاگهانپ  یگمه  زین  ربمایپ  نادناخ  .دنزادرپب  یگدنز  هب  تینما  شمارآ و  اب  دنا ، هدوب  متس  ریز  هتـشذگ  رد  ای  دنرادن 

.دنا هدوب  ناگدید 

« کماکحأو کننسو  کضئارفب  لمعیو  : » یهلا ياهروتسد  ننس و  هب  لمع   - 4

دیاب مینک ، یفرعم  هصالخ  تروص  هب  ار  مالسا  بتکم  میهاوخب  رگا 

ص:152
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ّتقد زین  نآرق  تایآ  رد  رگا  .یلمع  ماکحا  قالخا و  تاداقتعا ، تسا : هدـش  لیکـشت  شخب  هس  زا  هک  تسا  یبتکم  مالـسا  مییوگب 
ناونع هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يا  هلمج  .داد  رارق  هناـگ  هس  نیواـنع  نیا  زا  یکی  تحت  ار  کـی  ره  ناوت  یم  دوش ،

یتیعقوم هک  منک  یم  تکرح  دصقم  نیا  لابند  هب  نم  ینعی  دراد ؛ هراشا  بلطم  نیمه  هب  دنا ، هدروآ  دوخ  یحالصا  فادها  زا  یکی 
.دوش لمع  شخب ، هس  ره  رد  مالسا  هب  ات  دیآ  دوجو  هب 

يانعم تسا و  ناملـسم  کی  يداقتعا  تابجاو  لوصا و  نامه  ضیارف ، زا  دوصقم  مه ، رانک  رد  حالطـصا  هس  نیا  ندمآ  هب  هّجوت  اب 
زین ماکحا  حالطـصا  .دـشاب  دـنم  هرهب  ینید  یناسنا و  قالخا  زا  دـیاب  ناملـسم  کی  هک  تسا  نید  یتیبرت  یقـالخا و  ثحاـبم  ننس ،

.دریگ یم  ربرد  ار  یهقف  لئاسم  دراد و  نید  عورف  هب  رظن  هک  تسا  نشور 

رد یتح  دـش ، یم  مهارف  يا  هنیمز  هاـگره  دوخ  ناوراـک  ریـسم  لوط  رد  تسا و  حالـصا  تیادـه و  ماـما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ینادنچ شقن  درف  کی  ندش  حالـصا  هک  یلاح  رد  دننک ، تیاده  قح  ریـسم  هب  ار  دارفا  هک  دـندرک  یم  شالت  يدرف ، ياه  تاقالم 
یضعب دندش ، توعد  نیق  نب  ریهز  دعس و  نب  رمع  یفعج ، رح  نب  هَّللا  دیبع  دننام : یـصاخشا  .درادن  تیقّفوم  مدع  ای  تیقّفوم و  رد 

.دندماین نارگید  یلو  دندمآ ، ریهز  لثم 

، دوخ یتاذ  هیام  ریمخ  نتـشاد  ّتلع  هب  ماجنارـس  یلو  درک ؛ يرود  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  زاغآ  رد  هک  دوب  یـسک  یحایر  دیزی  نب  ّرح 
: دومرف وا  رس  يالاب  رب  ماما  تخاس و  ماما  هار  ینابرق  نیلّوا  ار  دوخ  هک  دش  حالصا  نانچ  درک و  هبوت 

.دیمان هدازآ  ار  وت  تردام  هک  نانچمه  يا ، هدازآ  وت  کّمأ ؛» کتّمس  امک  ّرح  تنأ  »
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متس اب  هزرابم  ترورض  مود : لصف 

همدقم

هطقن تسا و  هدـمآ  هعـضوم » یف  یـشلا ء  عضو   » يانعم هب  تغل  رد  هک  تسا ، تلادـع  مالـسا  بتکم  یـساسا  ياه  كـالم  زا  یکی 
هب ای  ناصقن ، ای  تدایز  اب  هچ  شـصوصخم ، ياـج  ریغ  رد  يزیچ  نداد  رارق  : » تسا هدـش  اـنعم  هنوگ  نیا  هک  تسا  ملظ  نآ ، لـباقم 

(1) «. ناکم ای  تقو  زا  لودع 

: دیامرف یم  نآرق  ساسا ، نیمه  رب 

لدع و هب  ادخ  »(2) ؛ َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعی  یْغَبلاَو  ِرَکنُملاَو  ِءآشْحَفلا  ِنَع  یْهنیَو  یبْرُقلا  يِذ  ِءآتیِإَو  ِناسْحِإلاَو  ِلْدَعلِاب  ُُرمْأی  َهَّللا  َّنِإ  »
دنپ دـیاش  دـنک  یم  هظعوـم  ار  امـش  دـنک و  یم  یهن  ملظ  يدنـسپان و  یتـشز ، زا  دـنک و  یم  رما  نادـنواشیوخ  هب  شـشخب  یکین و 

.دیریگ

: دنک یم  انعم  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  بغار  تادرفم  .تسا  هدش  حرطم  یغب  رکنم و  اشحف ، ناونع  هس  هیآ ، مود  شخب  رد 

ص:155

 . ص 326 نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  . 130 - 1
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(1) .دشاب گرزب  شا  یتشز  هک  يزیچ  هشحاف : اشحف و  شحف و  فلا )

یم یفرعم  تشز  هانگ و  ار  نآ  عرـش  یلو  دـشاب ، تکاس  نآ  هرابرد  هکنیا  اـی  دـنک ، موکحم  ار  نآ  حیحـص  لـقع  هچنآ  رکنم : ب )
.دنک

هملک نیا  زا  تسا ، هتفر  راـک  هب  داـیز  يّدـعت  روز و  اـب  نارگید  ّقح  بلط  رد  نوـچ  یلو  تسا ، بلط  ياـنعم  هب  لـصا  رد  یغب : ج )
(2) .دوش یم  هدمیهف  نانآ  هب  يّدعت  متس و  نارگید و  ربارب  رد  یتفلک  ندرگ  رابکتسا و  العتسا و  يانعم 

رکنم اشحف و  زا  یهن  .دش  دهاوخ  دیفم  ياهورین  نداد  رده  دارفا و  هقرفت  یگدیشاپ و  مه  زا  بجوم  يرـشب ، عامتجا  رد  لامعا  نیا 
رب یـضعب  .دـشاب  تخاون  کی  دارفا  لامعا  همه  دـننادب و  دوخ  زا  ار  رگیدـکی  ازجا  ات  عمتجم  داـحتا  هب  اـنعم  رد  تسا  يرما  یغب ، و 

، هتـشگ نیزگیاج  نانآ  رد  تمحر  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  .دننکن  زارد  رگیدکی  يوس  هب  متـس  تسد  دننکن و  العتـسا  رگید  ضعب 
(3) .دنزرو یم  تفلا  ّتبحم و  مه  هب  همه 

دیزی و ندوب  راکمتس  ار  دوخ  مایق  تفلاخم و  هزیگنا  اهراب  یگدنز ، رخآ  تاظحل  ات  دوخ  تضهن  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هراب نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  البرک ) ات  هنیدم  زا   ) بیترت هب  اجنیا  رد  زین  ام  .دومرف  یم  مالعا  متـس  اب  يراکمه  ار  وا  اب  تعیب 

.مینک یم  لقن 

هنیدم رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  گرم 

رد تفر ، ایند  زا  قشمد  رد  هیواعم  يرجه ، لاس 60  بجر  هام  همین  رد 
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نارازگراـک هب  يا  هماـن  یط  هیلّوا ، مسارم  زا  دـعب  دـناسر و  قشمد  هب  ار  دوخ  زور ، هس  زا  سپ  يو  .دوب  ناروح  رد  دـیزی  هک  یلاـح 
هب ار  یکچوک  همان  دیزی  .درک  غالبا  ار  مزال  ياه  هیصوت  مادک  ره  هب  داد و  نانآ  هب  ار  شردپ  گرم  ربخ  رگید ، ياهرهـش  رد  دوخ 

: هک درک  همیمض  هنیدم  رادنامرف  هب  دوخ  یلاسرا  همان 

ثعباو هقنع  برـضاف  یبأ  نَمو  ًادیدش  ًاذخأ  هعیبلاب  ریبُز  نب  هَّللا  دبعو  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبعو  رمُع  نب  هَّللا  دـبعو  نیـسحلا  ذُـخ  »
جرخ هب  لمع  تّدش  ریبز ) نب  هَّللا  دبع  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع ، نب  هَّللا  دـبع  نیـسح ،  ) رفن راهچ  لباقم  رد  »(1) ؛ هسأرب یلإ 

نم يوس  هب  ار  شرـس  نزب و  ار  شندرگ  سپ  دـیزرو ، بانتجا  دومن و  ابا  ندومن  تعیب  زا  یـسک  رگا  .ریگب و  تعیب  ناـنآ  زا  هدـب و 
.تسرفب

هاگآ هیواعم  گرم  زا  باوخ  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یمزراوخ ) لتقم  نازحالا و  ریثم   ) لتاقم زا  یـضعب  هتـشون  ساسارب 
.دوب هدش  نوگژاو  يو  ربنم  تخوس و  یم  شتآ  رد  هیواعم  هناخ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،

رسپ رادنامرف و  هک  هبتع  نب  دیلو  هرامألا  راد  يوس  هب  شتیب  لها  ناتسود و  زا  رفن  یـس  اب  ترـضح  نآ  تسا : هدمآ  لتاقم  رتشیب  رد 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش  زین  ترـضح  دوخ  دنتـشاد و  تسد  رد  حالـس  یگمه  هک  یلاح  رد  دندرک ، تکرح  دوب  دیزی  يومع 
دراو ماما  ناج  ظفح  يارب  زاـین ، تروص  رد  دنتـسیاب و  نوریب  رد  ناـنآ  هک  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  .تشاد  تسد  رد  ار  هلآو  هیلع 

.دنوش

هک یماگنه  .منک  یمن  تعیب  یناهنپ  نم  : » دومرف ترـضح  نآ  درک ، حرطم  ار  عوضوم  دـیلو  هکنآ  زا  سپ  مرقم ، لتقم  هتـشون  هب  انب 
يارب ار  مدرم 
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هـسلج نآ  رد  هک  هنیدم  قباس  ریما  مکح ، نب  ناورم  یلو  دش ، عناق  هبتع  نب  دـیلو  دـشاب .» ناشیا  اب  ام  توعد  دـیدرک ، توعد  تعیب 
يزیرنوخ گنج و  اب  رگم  تفای ، یهاوخن  تسد  وا  هب  دوش ، جراخ  ناکم  نیا  زا  نیـسح  رگا  تفگ : دیلو  هب  باطخ  تشاد ، روضح 

.امش نیب 

همدـقم نیا  نایب  زا  ام  فدـه  هک  دومرف  نایب  ار  یحیرـص  نانخـس  دـیلو  هب  باـطخ  درک ، ناورم  هب  هک  يدـنت  شاـخرپ  زا  سپ  ماـما 
: تسا بلاطم  نآ  رکذ  یخیرات ،

سفنلا لتاقو  رمخلا  براش  لجر  دیزیو  متخی ، انبو  هَّللا  حتف  انب  هکئآلملا ، فلتخمو  هلاسرلا  ندـعمو  هوبنلا  تیب  لهأ  ّانأ  ریمألا ! اهیأ  »
تیب لها  اـم  ریما ! يا  (1) ؛ هفالخلاب ّقحأ  انیأ  نورظنتو  رظننو  نوحبـصتو  حبـُصن  نکلو  هلثم  عیابی  یلثمو ال  قسفلاـب ، ِنلعُم  همرتحملا 

، راوخ بارـش  يدرم  دـیزی  و  دوش ، یم  متخ  ام  هب  زاغآ و  ام  زا  مالـسا  تسا و  هکئـالم  هاـگدورف  اـم  لزنم  .میتلاـسر  ندـعم  توبن و 
«. دنک یمن  تعیب  وا  لثم  اب  نم  دننام  یصخش  تسا و  ینلع  هدننک  قسف  مرتحم ، ياه  ناج  هدنشک 

: تسا هدومرف  هراشا  هتکن  راهچ  هب  نانخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

شیوخ یگداوناخ  تازایتما  نایب  فلا )

دیزی یفّرعم  ب )

دیزی تموکح  شریذپ  مدع  ج )

تفالخ يارب  دوخ  یگتسیاش  مالعا  د )
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: میزادرپب نآ  هب  هدرک  نایب  نآرق  هک  ار  متس  عاونا  تسا  مزال  ماما  نخس  ندش  نشور  يارب 

نآرق تایآ  ساسا  رب  متس  ماسقا 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ار  متس  عاونا  ناوت  یم  نآرق  تایآ  یسررب  اب 

: ادخ هب  ناسنا  متس   - 1

.ددنیب غورد  ادخ  هب  هک  یسک  زا  تسا  رتراک  متس  یسک  هچ  سپ  »(1) ؛ ...ِهَّللا یَلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  »

: مدرم هب  ناسنا  متس   - 2

.دننک یم  متس  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  تازاجم  داریا و  »(2) ؛ ...َساّنلا َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  »

: دوخ هب  ناسنا  متس   - 3

.ناشدوخ هب  دنتسه  هدننک  متس  نانآ  زا  یضعب  سپ  »(3) ؛ ِهِسْفَِنل ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  »... 

: دننک یم  میسقت  هنوگ  نیمه  ار  متس  هغالبلا  جهن  رد  زین  مالسلا  هیلعریما  ترضح 

یلاعَت ُهَّللا  َلاق  .ِهَّللِاب  ُكْرِّشلاَف  ُرَفْغی ، يِذَّلا ال  ُْملُّظلا  اَّمَأَف  ُبَلْطی ؛ ٌروُفْغَم ال  ٌْملُظَو  ُكَْرتی ، ٌْملُظَو ال  ُرَفْغی ، ٌْملُظَف ال  ٌهَثالَث : َْملُّظلا  َّنِإَو  ـالَأ  »
يِذَّلا ُْملُّظلا  اَّمَأَو  .ِتانَهلا  ِضَْعب  َْدنِع  ُهَسْفَن  ِْدبَعلا  ُْملُظَف  ُرَفْغی ، يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأَو  ِِهب .» َكَرْشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َهَّللا ال  َّنِإ  »
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َِکلذ ُرَغْـصَتْسی  ُهَّنِکلَو  ِطایَّسلِاب ، ًابْرَـض  َالَو  يدُـملِاب  ًاحْرَج  َوُه  َسَیل  ٌدـیِدَش  َكانُه  ُصاـصِقلا  ًاـضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِداـبِعلا  ُْملُظَف  ُكَْرتی ، ـال 
.دوش یم  وفع  هک  یمتس  دوش و  یمن  اهر  هک  یمتس  دوش و  یمن  هدیشخب  هک  یمتس  تسا : مسق  هس  رب  متس  دیشاب  هاگآ  »(1) ؛ ُهَعَم

«. ار دوخ  هب  كرش  دشخب  یمن  ادخ  انامه  : » هدومرف هک  تسا  دنوادخ  هب  كرش  دوش ، یمن  هدیشخب  هک  یمتس 

.دهد یم  ماجنا  ار  هریغص  ناهانگ  ضعب  هک  ینامز  شدوخ ، هب  تسا  هدنب  متس  دوش ، یم  هدیشخب  هک  یمتس  و 

زین دراک و  اب  یتحارج  صاصق  نآ  .تسا  دـیدش  اجنیا  رد  صاصق  .رگیدـکی  هب  تسا  ناگدـنب  متـس  دوش ، یمن  اهر  هک  یمتـس  اـما 
.دوش یم  هدرمش  کچوک  نآ  ربارب  رد  اهنیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هکلب  تسین ، قالش  اب  يا  هبرض 

لوا هلحرم  رد  دنزب ، متس  هب  تسد  هاگره  ناسنا  تسا و  سفن  هب  متـس  تقیقح  رد  هس ، نیا  زا  کی  ره  دیوگ : یم  یناهفـصا  بغار 
(2) .دنک متس  نارگید  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا ، هدرک  متس  دوخ  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راک  متس  یگنوگچ 

یملظ هس  ره  هب  ار  دیزی  دش ، لقن  ناشیا  زا  هک  ینانخس  رد  متس  اب  هزرابم  یگدازآ و  يدازآ و  رادمچرپ  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیس 
: دنک یم  یفرعم  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک 
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: دوخ هب  دیزی  ندرک  متس   - 1

.دنک یم  هانگ  ینلع  ...دشون و  یم  بارش  هک  تسا  يدرم  دیزی  قسفلاب ؛» نلعُم  رمخلا ...  براش  ٌلجر  دیزیو  »

یم هتفگ  قساف  وا  هب  دـنک ، یم  هراپ  ار  ادـخ  ماکحا  میرح  دوخ ، نایـصع  اب  راک  هانگ  هک  اجنآ  زا  .تسا  ندرک  هراـپ  ياـنعم  هب  قسف 
.دنک یم  یفرعم  سفن » هب  ملظ   » اب هتشاد ، هک  يروجف  قسف و  رمخ و  برش  تلع  هب  ار  دیزی  تسخن  مالسلا  هیلع  ماما  .دوش 

: مدرم هب  دیزی  ندرک  متس   - 2

.تسا هانگ  یب  ياه  ناسنا  هدنشک  و  همرتحملا ؛» سفنلا  لتاقو  »

هّرذ تسین  زاجم  ناسنا  .دارفا  لام  و  وربآ ) تیثیح و   ) ضرِع ناج ، تسا : هدش  شرافس  رایسب  یناملـسم  ره  ربارب  رد  زیچ  هس  تیاعر 
هک تسا  يدارفا  هدنشک  دیزی  هک  دنک  یم  حیرصت  مالـسلا  هیلع  ماما  ترابع  نیا  رد  .دنک  فّرـصت  هزاجا  نودب  نارگید  لام  رد  يا 

.تسا بجاو  يرورض و  نانآ  ناج  ظفح  مالسا ، رظن  زا 

دننام يدارفا  هکلب  يّداع ، مدرم  اهنت  هن  .دندنارذگ  یم  غیت  مد  زا  درک ، یم  تفلاخم  نانآ  اب  هک  ار  یـسکره  هیواعم  شردـپ  دـیزی و 
وا اب  مدرم  مه  يرهاظ  رظن  زا  هدش و  بوصنم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بصن  اب  دوب و  ناناملسم  هفیلخ  هک  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

شیب هجیتن ، رد  دنک و  یم  هزرابم  ناشیا  اب  هام  هدجیه  نیّفـص  نیمزرـس  رد  دریگ و  یم  رارق  هیواعم  مشخ  دروم  دـندوب ، هدرک  تعیب 
امهیلع یلع  نب  نیسح  رگا  هک  دهد  یم  روتسد  هبتع  نب  دیلو  هب  زین  دیزی  وا  زا  سپ  .دهد  یم  نتشک  هب  نیفرط  زا  ار  رفن  رازه  دص  زا 

نم يارب  ار  وا  رس  دنکن ، تعیب  مالسلا 

ص:161
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يارب ار  ادـخ  هناخ  البرک ، هثداح  داجیا  زا  ریغ  دوب ، تفـالخ  بصنم  رد  هک  یلاـس  هس  ًادودـح  یط  رد  ناـمرف ، نیا  زا  سپ  .تسرفب 
دازآ لـتق  زواـجت و  ره  يارب  ار  دوـخ  نازابرـس  زور  هـس  زین  هنیدـم  رهـش  رد  داد و  رارق  هـلمح  دروـم  ریبز  نـب  هَّللا  دـبع  يریگتــسد 

.تشاذگ

: ادخ ربارب  رد  دیزی  يراک  متس   - 3

دیهاوخ زین  امش  مینیب و  یم  ام  درذگ و  یم  امش  رب  ام و  رب  نامز  یلو  هفالخلاب » ّقحأ  انیأ  نورظنتو  رظننو  نوحبُصتو  حبـُصن  نکلو  »
.تفالخ هب  تسا  راوازس  ام  زا  کی  مادک  دوش ) یم  مولعم   ) دید

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هفیلخ  وا  لصا ، رد  هک  هدومرف  هراشا  یسک  اب  دیزی  هزرابم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترابع  نیا  رد 
.تسین كرش  رفک و  زج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ینمـشد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  زیتس  يانعم  هب  تفلاخم  تسا و 

.تسا هتشاد  اور  متس  لاعتم  دنوادخ  ینعی  بتکم ، بحاص  هب  هدش و  ریگرد  ادخ  اب  یناسنا  نینچ 

ایآ دیامرف : یم  عقاو  رد  دبلط و  یم  تیمکح  تواضق و  هب  ار  هبتع  نب  دیلو  ینید  نادجو  نانخـس ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نب دیزی  دننام  يراک  متس  تسد  رد  تسد  دناوت  یم  یصخش ، یگداوناخ و  ياه  یگژیو  تازایتما و  همه  نیا  اب  نم  دننام  یـصخش 

«. هلثم عیابی  یلثمو ال   » .درادن ار  هزاجا  نیا  ًاعطق  دراذگب ؟ تسا ، هدولآ  اه  متس  اهزواجت و  عاونا  هب  هک  هیواعم ،

هار نیب  رد  ار  مکح  نب  ناورم  هنیدـم ) رادـنامرف  ریما و   ) هبتع نب  دـیلو  اب  تاقالم  زا  سپ  زور  کـی  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
.دنک توعد  دیزی  اب  شزاس  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دشوک  یم  ناورم  .دنک  یم  تاقالم 
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نایب گرزب  يا  هیلب  مالـسا و  متخ  ار  دیزی  دننام  یملاظ  هب  مالـسا  ندش  راتفرگ  يو ، دیدش  خیبوت  نمـض  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 
.دنک یم 

ام انامه  »(1) ؛ دیزی لثم  ٍعارب  هّمألا  تیُلب  دق  ذإ  مالّسلا  مالسإلا  یلعو  نوعجار ، هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  لاقو : مالسلا  هیلع  نیـسحلا  عجرتساف  »
.دنا هدش  راتفرگ  دیزی  دننام  ییامنهار  هب  تّما  اریز  درک ؛ عادو  مالسا  اب  دیاب  میا و  هدننک  تشگرب  وا  يوس  هب  مییادخ و  يارب 

اب هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  تاراـهظا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن ، ره  زا  دـیزی  ندوـب  راـک  متـس  تیعقاو و  نـیا  ساـسا  رب 
: درک دهاوخن  تعیب  رگ  متس  دیزی  اب  هک  دومرف  مالعا  مامت  تیعطاق  تحارص و 

اب دـشابن ، یهاگهانپ  چـیه  ایند  رد  رگا  مردارب ! يا  »(2) ؛ هیواعم نب  دـیزی  تعیاب  امل  يوأم  الو  ٌأـجلم  ایندـلا  یف  نکی  مل  ول  یخأ  اـی  »
.منک یمن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی 

تکرح قارع  يوس  هب  هام  راـهچ  زا  دـعب  ًاـبیرقت  دـندش و  راپـسهر  هّکم  يوس  هب  بلاـطم ، نیا  داریا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبعابا 
هَّللا دیبع  وا و  ياهروتسد  بسح  رب  هک  ییاج  ات  دش ، یم  هدوزفا  مه  دیزی  ياه  متس  رب  تفر ، یم  ولج  هب  تضهن  نیا  هچره  .دندرک 

وا يرای  هب  مدرم  ات   ) يدابآ هن  دـشاب و  بآ  هن  هک  ییاج  دـندرک : هدایپ  تیـصوصخ  ود  اب  یناـبایب  رد  ار  ینیـسح  ناوراـک  داـیز ، نب 
لاسدرخ ياه  هچب  نانز و  هب  یّتح  یملظ  چیه  زا  اروشاع  زور  رد  دنتسب و  مرح  لها  رب  ار  بآ  مرحم  متفه  زور  زین  ماجنارس  دنیاین .)

.دندرکن غیرد  راوخریش  و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  موس : لصف 

( نید ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) همدقم

: زا دنترابع  هدرک ، نایب  ار  اهنآ  نآرق  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  ماظن  ماکحا و  زا  يرادساپ  يارب  مالسا  بتکم  هک  ییاه  تنامض 

: اوقت مان  هب  ینورد  هدنرادزاب  يورین   - 1

.تسا دارفا  ینورد  يونعم و  هینب  تیوقت  رتشیب  یناسنا ، عماوج  دارفا و  حالصا  يارب  نآرق  یساسا  شالت 

ناطیش ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ  »(1) ؛ َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئآط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
.دندرگ یم  انیب  ناهگان  دنتفا و  یم  رفیک ) شاداپ و  ادخ ،  ) وا دای  هب  دنوش ، یم 

: یمالسا تموکح  تردق   - 2

یگنهرف و فادـها  هب  یباـی  تسد  هار  رد  یمالـسا  تموکح  .تسا  تنامـض  نیمود  یمالـسا ، هعماـج  رد  لداـع  تموـکح  تردـق 
، دوخ یتیبرت 
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.دزادرپب هعماج  حالصا  هب  دریگ ، یم  راک  هب  هک  هژیو  یلّکشت  نامزاس و  اب  هک  دناد  یم  شیوخ  هفیظو 

یعمج امش  نایم  زا  دیاب  »(1) ؛ َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ِرَْکنُملا  ِنَع  َنْوَْهنیَو  ِفوُْرعَملِاب  َنوُُرمْأیَو  ِریَخلا  َیلِإ  َنوُعْدی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  »
.دنناراگتسر نامه  نانآ  دننک و  توعد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یکین و  هب 

: عامتجا يورین   - 3

: دناد یم  لوؤسم  نید  ماکحا  يارجا  رد  ار  ینید  هعماج  داحآ  همه  مالسا 

رد هنیآره  اه  ناسنا  همه  اـنامه  »(2) ؛ ِْربَّصلِاب اْوَصاَوتَو  ِّقَحلِاب  اْوَصاَوتَو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ *  یَِفل  َناـسنِإلا  َّنِإ  »
.دننک یم  شرافس  ربص  قح و  هب  ار  رگیدکی  دنهد و  ماجنا  هتسیاش  لامعا  دنروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننایز ،

هب رما  ینعی  كرتـشم ، تیلوؤـسم  نیا  هک  یتاـیآ  .تـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  مـعا  قـح ، هـب  رگیدـکی  ندرک  شراـفس 
.دنرایسب دننک ، یم  نایب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

مالسلا هیلع  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

اهراب ترضح  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدش ، حرطم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبعابا  نانخس  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
.تسا ینید  هفیظو  نیا  هب  لمع  نم  فده  هک  دومرف  یم  نایب 
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نیمزرـس قارع و  هّکم و  هار  نیب  هنیدـم ، رد   ) هناگادـج تیعقوم  هس  هب  طوبرم  هک  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  دروم  هس  اجنیا  رد  اـم 
.میروآ یم  تسا ، البرک )

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، هزیگنا 

: هنیدم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

سپ نآ ، رد  دنتشون و  هیفنح  نب  دمحم  ناشردارب  هب  باطخ  ار  يا  همان  تیصو  هنیدم ، زا  تکرح  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا یکی  خزود ، تشهب و  تیناّـقح  هب  رارقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تلاـسر  لاـعتم و  يادـخ  تینادـحو  هـب  تداهـش  زا 

: دندرک نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  فادها 

زا یهنو  فورعم  هب  رما  مهاوخ  یم  »(1) ؛ بلاط یبأ  نب  یلع  یبأو  يّدج  هریسب  ریـسأو  رکنملا  نع  یهنأو  فورعملاب  ُرمآ  نَأ  دیرُأ  »
.منک تکرح  دنتشاد ، مردپ  ّدج و  هک  یشور  نامه  قبط  منک و  رکنم 

.تسا هدش  لقن  هراب  نیمه  رد  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  دراوم  هنیدم ، رد  نانخس  نیا  زا  ریغ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  كرت  هاگیاج 

: قارع هّکم و  هار  نیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد .دندش  البرک  نیمزرس  دراو  لاس 61  مرحم  مود  زور  دندرک و  تکرح  قارع  يوس  هب  هّجح  يذ  متشه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دـندرک یم  نایب  ار  ینانخـس  دـمآ ، یم  شیپ  هک  ینوگانوگ  ياه  تبـسانم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اهراب  زور ، ًاـبیرقت 25  تروص  نیا 

هب یهورگ  هک  ینامز  .تسا  هضیب »  » هاگلزنم دراوم ، نیا  زا  یکی 
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ثیدح نانآ  هب  باطخ  ترـضح  .دندش  ور  هب  ور  ترـضح  نآ  اب  ّرح  یهدـنامرف  هب  دایز ، نب  هَّللا  دـیبع  رکـشل  نالوارق  شیپ  ناونع 
: دومرف ار  ربمایپ 

ملف ناودعلاو ، مثإلاب  هَّللا  دابع  یف  لمعی  هَّللا ، لوسر  هّنسل  ًافلاخم  هدهع  ًاثکان  هَّللا  مارحل  ًّالحتسم  ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  ساّنلا ! اهیأ  »
داسفلا اورهظأو  نمحرلا  هعاط  اوکرتو  ناطیـشلا  اومزل  دـق  ءآلؤه  ّنأو  هلخدـم  هلخدـی  نأ  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق  الو  لعفب  هیلع  ریغی 

ار يرگ  متس  هاشداپ  سکره  مدرم ! يا  »(1) ؛ ریغ نّمم  ّقحأ  انأو  هلالح  اومّرحو  هَّللا  مارح  اّولحاو  یفلاب ء  اورثأتساو  دودحلا  اولّطعو 
هانگ هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  تسا و  ادخ  لوسر  شور  فلاخم  تسا ، یهلا  نامیپ  هدننکـش  تسا ، ادخ  مارح  هدننک  لالح  هک  دید 
.دنک لخاد  رگ  متس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  تسا  قح  ادخ  رب  راتفگ ، لمع و  اب  وا  اب  دنکن  تفلاخم  سپ  دنک ، یم  لمع  ینمشد  و 

ار و داسف  دنتخاس  رهاظ  دندرک و  كرت  ار  ادخ  تعاط  دـندش و  ناطیـش  مزالم  قیقحت  هب  ناشناگتـسباو ) هیما و  ینب   ) ناشیا انامه  و 
ادخ مارح  دندرک  لالح  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تسا ) ربمایپ  نادـناخ  هب  صتخم  هک   ) یف ء دـندومن و  لطعم  ار  یهلا  دودـح 

.منک تفلاخم  نانآ  اب  هک  یسک  ره  زا  مرتراوازس  نم  و  ار ، ادخ  لالح  دندرک  مارح  ار و 

: دومرف نایب  ربمایپ  زا  تیعقوم  نآ  اب  بسانتم  رکنم  زا  یهن  عوضوم  يارب  ار  ناونع  جنپ  مالسلا  هیلع  ماما 
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ملظ فلا )

ادخ مارح  مدرک  لالح  ب )

ینکش نامیپ  ج )

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ّتنس  اب  تفلاخم  د )

.مدرم نایم  رد  ینمشد  هانگ و  هب  لمع  ه )

گرزب مرج  تفه  دنک و  یم  هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  يورخا  باذع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دراوم ، نیا  نایب  زا  دعب 
: دهد یم  تبسن  حرش  نیا  هب  هیما ، ینب  نامکاح  هب  ار 

ناطیش اب  دنویپ  فلا )

یهلا تابجاو  كرت  ب )

داسف ندرک  ینلع  ج )

ادخ دودح  ندومن  لیطعت  د )

هریغ كدف و  دننام  مالسلا ، مهیلعربمایپ  نادناخ  لاوما  ندروآرد  فّرصت  هب  ه )

( نید رد  تعدب   ) یهلا تامّرحم  ندرک  لالح  و )

ادخ لالح  ندومن  مارح  ز )

.دنک یم  دزشوگ  ار  نانآ  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  موزل  ماما  تروص  ره  رد 

یتیاور هچ  ناشیا ، تانایب  همه  یلو  دندربن ، راک  هب  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  حالطصا  نانخـس ، نیا  رد  ترـضح  نآ  هچرگا 
يروآدای ار  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  ناشیا  .تسا  گرزب  هفیظو  نیا  هرابرد  دـندوزفا ، نآ  هب  دوخ  هک  ینانخـس  هچ  دـندرک و  لـقن  هک 

.دشاب یکی  رگ  متس  نآ  اب  شهاگیاج  هک  تسا  راوازس  دهدن ، ماجنا  ار  مهم  هفیظو  نیا  هک  يدرف  هک  دندرک 
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دارفا ربارب  رد  میراد ، يا  هفیظو  نینچ  دراد ، هک  يرطخ  تردـق و  نآ  اب  رگ  متـس  هاشداپ  ربارب  رد  یمالـسا ، هعماج  کی  رد  ام  یتقو 
.تسا نشور  رایسب  ام  هفیظو  عامتجا ، يداع  دسفم  دساف و 

دور و یم  همه  مشچ  هب  نآ  دود  هنرگو  دننک  لمع  یبوخ  هب  كرتشم ، تیلوؤسم  نیا  هب  دیاب  دوخ  هعماج  تمالـس  يارب  ناناملـسم 
: دیامرف یم  نآرق  ور  نیا  زا  .دید  دنهاوخ  بیسآ  ناگمه 

»(1)؛ ...ًهَّصآخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتاَو  »

.دیزیهرپب دنز ، یمن  ررض  امش  ناراک  متس  هب  اهنت  هک  يا  هنتف  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هجیتن 

: البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نادنزرف و نارای ، نایم  رد  هاتوک ، یفقوت  زا  سپ  دـندش ، البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
نآ ربارب  رد  ار  ناملـسم  کی  هفیظو  زور و  نآ  هعماـج  راـب  فسا  تیعـضو  يا ، هبطخ  نمـض  دـنتفرگ و  رارق  شیوخ  نادـناخ  دارفا 

.دندرک نایب  یگنهرف  ینید و  ياه  يراجنهان 

ءانإلا هیابـصک  هیابُـص  ّالإ  اهنم  قبی  ملو  اُهفورعم  ربدأو  ترّکنتو  تریغت  دق  ایندلا  ّنأو  نورت  دق  ام  رمألا  نم  انب  لزن  دـقف  دـعب  اّمأ  »... 
ّینإف ال هَّللا ، ءآقل  یف  ُنمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  یلإو  هب  لمعی  قحلا ال  یلإ  نورت  الأ  .لـیبولا  یعرملاـک  شیع  سیـسخو 

عم هایحلاو  هداعسلا  ّالإ  توملا  يرأ 
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هدش تشز  نوگرگد و  قیقحت  هب  ایند  انامه  .دینیب  یم  هک  تسا  نیمه  ام  دمآ  شیپ  قیقحت  هب  سپ  دعب ، اما  »(1) ؛ ...ًامََرب ّالإ  نیملاظلا 
زیگنا تشحو  یعترم  نوچمه  یگدنز  هاگارچ  .یکدنا  هدنام  هت  زج  اه  یبوخ  زا  هدنامن  یقاب  هدرک و  تشپ  نآ  ياه  یبوخ  تسا و 

هب هک  دوـش  یم  بیغرت  نمؤـم  هک  ییاـج  اـت  ددرگ ، یمن  یهن  لـطاب  زا  دوـش و  یمن  لـمع  قـح  هب  هک  ینیب  یمن  رگم  .تـسا  هدـش 
تکاله زج  ار  نارگ  متـس  اب  یگدـنز  منیب و  یمن  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  انامه  سپ  .دروآ  ور  لاعتم  دـنوادخ  ياـقل  تداـهش و 

.منیب یمن 

: تسا هدش  نایب  بلطم  دنچ  نانخس ، نیا  رد 

.تسا هدمآ  شیپ  هک  یثداوح  فلا )

.یمالسا هعماج  رد  یفنم  ياه  ینوگرگد  ب )

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  هب  مدرم  ندرکن  لمع  ج )

.تسین تداعس  زج  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يایحا  هاررد  تداهش  د )

.تسین يدوبان  تکاله و  زا  ریغ  نارگ ، متس  رانک  رد  ندرک  یگدنز  ه )

نیا اـم  .تسا  هدوـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  ندیـشخب  قـقحت  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  تضهن و  سپ 
هلیسو نیا  هب  میهد و  یم  تداهـش  راب  هدزای  تسا ، هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  يددعتم  ياه  ترایز  رد  ار  بلطم 

: دندیسر تداهش  هب  مهم  عوضوم  نیا  هب  ندیشخب  ققحت  هار  رد  ناشیا  هک  مینک  یم  فارتعا  ترضح  نآ  هاگشیپ  رد 
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اپ هب  ار  زامن  وت  انامه  مهد  یم  تداهـش  »(1) ؛ رکنملا نع  تیهنو  فورعملاب  ترمأو  هوکزلا  تیتآو  هولصلا  تمقأ  دق  ّکنأ  دهـشأ  »
.يدرک ایحا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  یتشاد و 

تداهش رد  رصحنم  تسا  نکمم  تیاده ، نیا  هار  .دراد  مدرم  تیاده  هفیظو  اما  دهد ، لیکـشت  تموکح  دناوتن  هچرگ  موصعم  ماما 
نینچ رکنم  زا  یهن  دراد  ناکما  سپ  .دیشخب  تایح  ار  یمالسا  ماکحا  هنوگ  نیا  دوخ ، تداهـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشاب و 

.دشاب هتشاد  مه  یقادصم 

.دنشک یم  ار  اهنآ  مدرم  زا  یضعب  تلادع ، هب  دننک  یم  رما  هک  ار  یناسک  »(2) ؛ ...ِساّنلا َنِم  ِطْسِقلِاب  َنوُُرمَأی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقیَو  »... 

.تسا هظعوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  ّلحم  دوش ، یم  رازگرب  یعیش  عماوج  رد  ترضح  نآ  مان  هب  هک  یسلاجم  زورما 

تارکنم اشحف و  هک  رهش  نیا  رد  امش  ارچ  دسرپ : یم  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  رد  تنس ، لها  ياملع  عمج  رد  هعیـش  ياملع  زا  یکی 
؟ دیرادن هظعوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سلاجم  تسا ، رایسب 

دیرب و یم  ار  ترضح  نآ  مان  ات  دنکن ، مک  نایعیش  امش  رـس  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیاس  ادخ  دهد : یم  خساپ  نانآ  زا  یکی 
ار مالسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  هضور  سلجم  ام  یلو  .دنوش  یم  عمج  امـش  درگ  راشقا  همه  دیآ ، یم  نایم  هب  ماما  نآ  هضور  زا  نخس 

.میرادن

.يدیمهف بوخ  دیوگ : یم  هدیسوب و  ار  وا  دزیخ و  یمرب  هعیش  ملاع  نآ 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیقّفوم 

درادـن ناکما  هک  تسا  هدوب  ناوارف  راثآ  أشنم  نونکات ، خـیرات  لوط  رد  نآ  زا  سپ  زور و  نآ  هعماج  رد  ناـنچ  نآ  اروشاـع  هثداـح 
.دنک عمج  هعومجم  کی  رد  ار  نآ  یقالخا  یسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ینید ، راثآ  دناوتب  یسک 

حابـصم ، » هثداـح نآ  هک  هدـش  بجوـم  نآ  قـمع  تمظع و  .تسا  هدروآ  دورف  میظعت  رـس  اروشاـع  هثداـح  تمظع  ربارب  رد  خـیرات 
ثعاب تکوش  نیا  .درک  ناوت  یمن  يراک  چیه  نآ  هیلع  دش و  دـهاوخن  شوماخ  هاگ  چـیه  نازورف  غارچ  نیا  .دوش  هدـیمان  يدـهلا »

.تسا ماع  يانعم  هب  رکنم  زا  یهن  يارب  يرگید  قادصم  ینیسح ، روشرپ  مایق  تضهن و  .دبای  باجن  یمالسا  هعماج  هک  هدش 

فده نیا  هب  ایآ  رکنملا ،» نع  یهنأو  فورعملاب  رمآ  نأ  دیرأ  : » تشون هنیدم  رد  دوخ  همان  تیصو  رد  ترـضح  دسرپب : یـسک  رگا 
قح مدرم  هک  دوب  نیا  مادقا ، نیا  هجیتن  .دیسر  مه  هجیتن  هب  داد و  ماجنا  تشاد ، هدارا  ار  هچنآ  هلب  هک : تسا  نیا  خساپ  دیـسر ؟ دوخ 
رگا مزال ، تامادقا  نید و  ماکحا  نایب  هفیظو  ماجنا  تیاده و  زا  سپ  تسا ، تیادـه  ایلوا  ایبنا و  یلـصا  هفیظو  .دنـسانشب  ار  لطاب  و 

دوجو هب  تیعقوم  نآ  زا  موصعم  ماما  ًاعطق  ددرگ و  یم  مهارف  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  هنیمز  دـننک ، یهارمه  نانآ  اـب  مدرم 
هک يزور  ات  ماما  ود  نیا  مالـسلا ، امهیلع  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ندیـسر  تموکح  هب  نامز  دننام  .درک  دهاوخ  هدافتـسا  هدـمآ ،

.دندرکن غیرد  یششوک  چیه  زا  هدرک و  ظفح  ار  تموکح  دوب ، مهارف  مزال  هنیمز 
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: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مولظم بغـس  الو  ملاظلا  هظک  یلع  اوراقی  نأ ال  یلع  ءآملعلا  یلع  هَّللا  ذـخأ  امو  رـصانلا ، دوجوب  هّجحلا  مایقو  رـضاحلا  روضح  الول  »
مامت تّجح  هک  دنداد  یمن  يرای  دـندش و  یمن  رـضاح  نم ) اب  تعیب  يارب   ) رایـسب تیعمج  نآ  رگا  »(1) ؛ اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلأل 

زا  ) مولظم ندنام  هنسرگ  و  متس ) زا   ) ملاظ يریس  هب  دنوشن  یـضار  ات  هتفرگ  نایاناد  املع و  زا  یلاعت  يادخ  هک  يدهع  دوبن  و  دوش ،
ره رد  دورب و  دـهاوخ  یم  اـجره  تفـالخ  هقاـن  اـت   ) متخادـنا یم  نآ  ناـهوک  هب  ار  تفـالخ  رتش  راـهم  نامـسیر و  هنیآره  وا ،) متس 

(. درچب دهاوخ  یم  هک  يرازراخ 

مدرک و مادـقا  مه  نم  دـش ، ماـمت  نم  رب  تّجح  دـندرک و  يراـکمه  نم  اـب  مدرم  هک  اـجنآ  زا  دـیامرف : یم  هبطخ  نـیا  رد  ترـضح 
تموکح لیکـشت  هفیظو  دـنوشن ، یهارمه  هب  رـضاح  مدرم  رگا  اما  .متخاـس  رقتـسم  دوب ، نم  ّقح  زاـغآ  زا  هک  ار  یمالـسا  تموکح 

رگا .دوش  یمن  طقاس  ینامز  چیه  رد  سک و  چیه  شود  زا  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  .تسا  یقاب  تیاده  هفیظو  یلو  دوش ، یم  طقاس 
نیا هتبلا  .دشاب  هتـشاد  مه  یقادصم  نینچ  رکنم  زا  یهن  تسا  نکمم  سپ  .درک  تیادـه  تداهـش  اب  ار  مدرم  دـیاب  دوبن ، یهار  چـیه 

، تروص نیا  رد  دراد ، يا  هفیظو  نینچ  دـهدب  صیخـشت  ناـسنا  هک  دـهاوخ  یم  رایـسب  یهاـگآ  ًاـیناث  .تسا  رداـن  نآ  دراوم  هنوـگ 
.درذگب زیچ  همه  زا  ات  تسا  زاین  يراکادف 
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موش یم  زوریپ  ًامتح  مه  يرهاظ  تروص  هب  نم  هک  تسین  نیا  رکنملا » نع  یهنأو  فورعملاب  رمآ  نأ  دـیرأ   » هلمج يانعم  نیارباـنب ،
نامز رد  دوجوم  طیارـش  اـب  هکلب  تسا ، هدوبن  قفوم  تضهن  نیا  هک  تفگ  ناوتب  دـشن ، نینچ  رگا  هک  مهد  یم  لیکـشت  تموکح  و 

وا يارب  شردپ  دج و  تموکح  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يارب  اریز  تسا ؛ هدوب  زیمآ  تیقفوم  مه  رایسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هاگتسد همه  تشاد ، رارق  هیما  ینب  نارگ  لواپچ  تسد  رد  زین  زور  نآ  یمالسا  میظع  لاملا  تیب  دوب ، هدنامن  یقاب  یهاپـس  رکـشل و 

.دوبن مدرم  يرای  هب  يدیما  چیه  مه  یعامتجا  ظاحل  زا  دوب و  نمشد  رایتخا  رد  ینید ، عماجم  یتموکح و  زا  معا  یغیلبت ، ياه 

درک و زاغآ  اجنآ  زا  ار  دوخ  تضهن  يرجه  تصـش  لاس  طساوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یعاـضوا  طیارـش و  رگید ، يوس  زا 
تلحر زا  دعب  ناناملسم  يربهر  رد  فارحنا  تلع  هب  دوب ، شا  یمارگ  ّدج  نامز  رد  ناناملسم  رادتقا  مالسا و  یتموکح  هاگیاپ  نیلّوا 

ار نآ  يارب  تقایل  نیرتنک  هک  يدارفا  طسوت  ترضح  نآ  بارحم  ربنم و  نتفرگ  رایتخا  رد  زین  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
هک ینامز  هنیدـم ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زا  لبق  لاس  راهچ  تسیب و  هک  دوب  هدرک  نوگرگد  نانچ  ار  هنیمز  دنتـشادن ،

، دندوب هتفرگ  تسد  هب  ار  تردق  هرـصب  رد  هک  نایـشروش ، نیثکان و  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 36  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
فارطا زا  هک  دـندوب  یمدرم  رتشیب  مه  نآ  دـندرک ، یهارمه  ناناملـسم  هفیلخ  اـب  رفن  اهنت 350  دـنک ، تکرح  رهـش  نیا  زا  تساوخ 

گنج نادیم  هب  هفوک  رهـش  زا  ار  ییورین  تمحز  هب  دـش  راچان  دیـسر ، قارع  هب  یتقو  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  .دـندوب  هدـمآ  هنیدـم 
.دنک مازعا  هرصب 
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هب عاضوا  هک  تسا  یعیبط  دراد ، تکرح  مایق و  دصق  نامز ، نآ  زا  لاس  زا 24  سپ  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  شدنزرف  هک  نونکا  اما 
یمالـسا ياهرهـش  رگید  دشاب ، هدش  راچد  راب  تفخ  تشونرـس  نیا  هب  لوسرلا  هنیدم  یتقو  تسا  یهیدب  .دـشاب  هدـش  رتدـب  بتارم 

.دنا هدش  التبم  یتشونرس  هچ  هب  نایفسوبا ، نادناخ  ذوفن  تحت 

، اوسر يوما  همکاح  تأیه  تداهش ، هیلّوا  ياهزور  نامه  رد  هک  دوش  یم  نیا  زا  رتالاب  تیقفوم  ایآ  دیسرپ : دیاب  یتیعـضو  نینچ  رد 
رد یپ و  رد  یپ  ییاه  مایق  دـنک و  دـشر  كاپ  ياـه  لد  رد  یبلط  تداهـش  دنمـشزرا  ّتنـسو  ددرگ  نوگنرـس  تیاـهن  رد  لزلزتم و 

!؟ دوش هداد  ناناملسم  هب  یلمع  یقالخا و  يداقتعا ، سرد  اه  هد  دیآ و  دوجو  هب  تضهن  نامه  اب  وسمه  تیاهن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یثیدح 

نیا نتم  .تسا  بلطم  جـنپ  نّمـضتم  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یلّـصفم  ثیدـح 
: میروآ یم  ار  فیرش  ثیدح 

: یتایح هضیرف  ود  نیا  هب  نامزلا  رخآ  مدرم  یهّجوت  یب   - 1

نع ًاـیهن  ـالو  فورعمب  ًارمأ  نوبجوی  ـال  ءآهفـس ، ءآثَدُـح  نوکّـسنتیو ، نوؤّرقتی  نوؤاُرم  موق  مهیف  عبتی  موق  ناـمزلا  رخآ  یف  نوـکی  »
هولصلا یلع  نولبقی  مهلمع ،)  ) مهملع داسفو  ءاملعلا  تّالَز  نوعبتی  ریذاعملاو ، صخُّرلا  مهسفنأل  نوبلطی  ررّـضلا ، اونمأ  اذإ  ّالإ  رکنملا 

( ّمتأ  ) یمسأ اوضفر  امک  اهوضفرل  مهنادبأو  مهلاومأب  نولمعیام  رئاسب  هولصلا  تّرضأ  ولو  لام ، الو  سفن  یف  مهفّلکیال  امو  مایصلاو 
« ...اهفرشأو ضئآرفلا 
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نینچ ياراد  هورگ  نیا  .دننک  یم  يوریپ  نانآ  زا  مدرم  هک  دنتـسه  یهورگ  نامزلا ، رخآ  هرود  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
: دنتسه ییاه  یگژیو 

.دننک یم  کین  لامعا  ماجنا  هب  رهاظت  .ناراکایر  نوؤارم :» ( » فلا

هب دندوب و  نآرق  رّـسفم  يراق و  مالـسا  ردـص  رد  هک  دنتـسه  یغّلبم  ياملع  نوؤّرقتی ،»  » ءاّرق زا  دوصقم  .اهامن  ملاع  نوؤّرقتی :» ( » ب
هب ار  دوخ  هک  دـندوب  زین  يدارفا  اما  دـندرک ، یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  دـندوب  ییاملع  ینعی  دـندش ؛ یم  مازعا  فلتخم  ياـهرهش 

ملاع زا  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  هک  دـیامرف  یم  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  .دـندوب  امن  ملاع  حالطـصا  هب  دـندروآ و  یم  رد  املع  سابل 
.دننک یم  تیعبت  اهامن 

هب ندرک  رهاظت  يانعم  هب  کّـسنت  یلو  دـنک ، یم  تداـبع  هک  یـسک  ینعی  کـسان  .تداـبع  هب  ناگدـننک  رهاـظت  نوکّـسنتیو :» ( » ج
لها نانآ  دننک  رّوصت  مدرم  هک  دننک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  مدرم  روضح  رد  یلو  دنتـسین ، تدابع  لها  دارفا  يرایـسب  .تسا  تدابع 

.دنتدابع

راک و هزات  ییاه  ناسنا  دـننک ، یم  يوریپ  نانآ  زا  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  هک  يدارفا  .رگن  یحطـس  راک و  هزاـت  ءآهفـس :» ءآثَدُـح  ( » د
.درادن یقمع  نانآ  هاگن  دنتسه و  رگن  یحطس 

رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنیوگ : یم  مدرم  هب  نانیا  ررّـضلا :» اونمأ  اذإ  ّالإ  رکنملا  نع  ًایهن  الو  فورعمب  ًارمأ  نوبجوی  ال  ( » ه
.تسین بجاو  هنرگو  دشاب ، هتشادن  ررض  هک  تسا  بجاو  ییاج 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا  هک  دنتسه  يا  هناهب  لابند  ریذاعملاو :» صخُّرلا  مهـسفنأل  نوبلطی  ( » و
؛ دننکن رکنم 
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ات دنتسه  یشارترذع  هناهب و  نتفای  لابند  هب  هکنآ : هصالخ  .دوب  دنهاوخن  ناشیا  دیرم  رگید  دنوش و  یم  هدیجنر  نانآ  زا  مدرم  نوچ 
.دننک یلاخ  هفیظو  راب  ریز  زا  هناش  نآ ، هلیسو  هب 

نیرتهب هک  تسه  نیا  ناکما   ) تشاد دـنهاوخن  ار  مدرم  يربهر  تیحالـص  نانیا  مهلمع :»)  ) مهملع داسفو  ءاملعلا  تاـّلَز  نوعبتی  ( » ز
دننک و یم  يوریپ  تسا ، هدزرس  یقیقح  ملاع  کی  زا  هک  یهابتشا  زا  دشاب ؛) هتـشاد  اوقت  ای  راتفر  رد  یفعـض  هطقن  زین  یقیقح  ملاع 

.دنهد یم  رارق  دوخ  تکرح  هحولرس  ار  نانآ  هابتشا  نانخس 

یلامعا هب  دننک و  یم  تشپ  هزور  زامن و  هب  اهامن ) ملاع  نیا  «: ) لام الو  سفن  یف  مهفّلکی  امو ال  مایـصلاو  هولـصلا  یلع  نولبقی  ( » ح
.دزادناین تمحز  هب  یلام ، رظن  زا  هن  یناج و  رظن  زا  هن  ار ، نانآ  هک  دنروآ  یم  ور 

رگید هب  زامن  رگا  اهفرـشأو :» ضئآرفلا  ّمتأ  اوضفر  اـمک  اـهوضفرل  مهنادـبأو  مهلاومأـب  نولمعی  اـم  رئاـسب  هولـصلا  تّرـضأ  ولو  ( » ط
نیرت و مهم  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک  یم  كرت  ار  زاـمن  نآ  دزاـس ، دراو  ناـیز  یناـج  یلاـم و  رظن  زا  دـنهد  یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک 

.دندرک كرت  ار  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) تابجاو نیرت  فیرش 

.تسا یناج  یلام و  ررض  ندوبن  زین  تادابع  زا  هکلب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  اهنت  هن  نانیا  كالم  هصالخ 

البرک هب  دورو  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب و  هدرک  كرت  ار  گرزب  هضیرف  ود  نیا  مدرم  زین ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد 
.دیامرف یم  رکذ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  زور  نآ  هعماج  رد  یفنم  ياه  ینوگرگد  مامت  ّتلع 
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: فیاظو فرشا  نیرت و  لماک  ناونع  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها   - 2

کلهیف هباقعب ، مهّمعیف  مهیلع  هَّللا  بضغ  ّمتی  کلانه  ضئارفلا ، ماقت  اهب  همیظع  ٌهضیرف  رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاـب  رمـألا  ّنإ  »... 
نیحلاـصلا جاـهنمو  ءاـیبنألا  لــیبس  رکنملا  نـع  یهّنلاو  فورعملاــب  رمــألا  ّنإ  .راــبکلا  راد  یف  راغــصلاو  راـّـجفلا  راد  یف  راربــألا 

(...« ءاحلصلا )

: دنک یم  نایب  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ياه  یگژیو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپ 

بجاو رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـنامه  ضئارفلا ؛» ماـقت  اـهب  هـمیظع  ٌهـضیرف  رکنملا  نـع  یهّنلاو  فورعملاـب  رمـألا  ّنإ  ( » فـلا
.دنوش یم  هماقا  تابجاو  نآ ، ببس  هب  هک  تسا  یگرزب 

بـضغ هک  تساجنیا  رابکلا :» راد  یف  راغـصلاو  راّجفلا  راد  یف  راربألا  کـلهیف  هباـقعب ، مهّمعیف  مهیلع  هَّللا  بضغ  ّمتی  کـلانه  ( » ب
دنک یم  كاله  سپ  .دریگ  یم  ارف  ار  نانآ  همه  ادخ  باذع  تبوقع و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  سپ  .دوش  یم  لماک  نانیا  رب  ادـخ 

.نالاسگرزب هناخ  رد  ار  نالاسدرخ  ناراکدب و  هناخ  رد  ار  ناکین 

ایبنا هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءاحلـصلا :»)  ) نیحلاصلا جاهنم  ءایبنألا و  لیبس  رکنملا  نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمـألا  ّنإ  ( » ج
.تسا ناحلاص  و 

دزـشوگ نوگانوگ  ياه  بلاق  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها  اهراب  شیوخ ، تکرح  یط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دش هراشا  نادب  ًالبق  هک  دومرف 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیاتن   - 3

، ءآدـعألا نم  ُفصَتنیو  ضرألا ، رَمُعتو  ملاـظملا  ُّدَُرتو  بساـکملا ، ّلَُـحتو  بهاذـملا ، نمأـتو  ضئارفلا  ماـقت  اـهب  همیظع  ٌهضیرف  »... 
«. ...رمألا میقتسیو 
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: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  هضیرف  ود  نیا  جیاتن  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپس 

بهاذم دنوش و  یم  هماقا  تابجاو  نآ ، ببـس  هب  هک  گرزب  تسا  یبجاو  بهاذملا :» نمأتو  ضئارفلا  ماقت  اهب  همیظع  ٌهضیرف  ( » فلا
.دننام یم  ظوفحم 

.دنوش یم  لالح  اهراک  و  بساکملا :» ّلَُحتو  ( » ب

ناوارف اهنیا  لاثما  هلماـعم و  رد  ّشغ  اـبر ، دوش ، كرت  هضیرف  نیا  رگا  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاـس  رد  اـهراک  تیّلح 
.دش دهاوخ  لیدبت  مارح  هب  لالح  ياه  بسک  هجیتن  رد  داد و  دنهاوخن  صیخشت  ار  مارح  لالح و  مدرم  دش و  دهاوخ 

.دوش یم  دابآ  نیمز  ددرگ و  یمرب  شنابحاص  هب  اه  هملظم  ضرألا :» رَمُعتو  ملاظملا  ُّدَُرتو  ( » ج

.دنوش یم  راداو  فاصنا  تیاعر  هب  مه  نانآ  ینعی  دنوش ، یم  فصنم  زین  نانمشد  ءآدعألا :» نم  ُفصَتنیو  ( » د

.دسافم ندش  فرطرب  ینعی  تسا ، حالصا  نامه  نیا  .دریذپ  یم  ناماس  اهراک  رمألا :» میقتسیو  ( » ه

نآ هعماج  رد  یناوارف  راثآ  أشنم  دوب ، یلمع  ینابز و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
ناییاروشاع طسوت  هضیرف ، نیا  هب  لمع  راثآ  .دوب  دـهاوخ  تمایق  ات  زین  دـعب  هب  نیا  زا  هدوب و  نونکات  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  زور و 

.تسین شرامش  لباق  البرک 

: مهم فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  هرابرد  ام  هفیظو   - 4

ّقحلا یلإو  اوظّعتا  نإف  مئآل ، همول  هَّللا  یف  اوفاخت  الو  مهُهابِج  اهب  اوّکُصو  مکتنِسلأب ، اوظفلأو  مکبولقب ، اورِکنأف  »... 

ص:180

هیلع نیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياه  تمکح 
( مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 219ناهفصا   هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


کلانه ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضْرَألا  ِیف  َنوُْغبیَو  َساّنلا  َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  « ؛ مهیلع لـیبس  ـالف  اوعجر 
هَّللا رمأ  یلإ  اوؤیفی  یّتح  ًارفظ  ملّظلاب  نیدـیرم  الو  ًالام  نیغاـب  ـالو  ًاناطلـس  نیبلاـط  ریغ  مکبولقب ، مهوضغبأو  مکنادـبأب  مهودـهاجف 

 ...«. هتعاط یلع  اوضمیو 

: دیامرف یم  هتخادرپ و  مهم  فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  رد  ام  هفیظو  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نینچمه 

قافن هلحرم  نیتسخن  نیا  هنرگو   ) .دـینک ادـیپ  رّفنت  لد  رد  رکنم ، ربارب  رد  هک : تسا  نیا  امـش  لوا  هفیظو  مکبولقب :» اورِکنأـف  ( » فلا
(. تسا

(. تسا رتّرثؤم  ینابرهم  اب  هارمه  هتبلا   ) .دینک ضارتعا  نابز  اب  مود : هلحرم  رد  مکتنِسلأب :» اوظفلأو  ( » ب

.دینک ضارتعا  يدـنت  اب  درکن ، رثا  تحیـصن  رّکذـت و  رگا  موس : هلحرم  رد  مئآل :» همول  هَّللا  یف  اوفاخت  الو  مهُهابِج  اهب  اوّکُـصو  ( » ج
رد یلو  .دنک  ضارتعا  امـش  هب  یـسک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  .دنزب  یـسک  تروص  يوت  تسد  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دننام 

نارگ شنزرس  تمالم  ار  امش  .یسرتب  دیابن  يوش ، راتفرگ  اهالب  هب  یهاوخ  یمن  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  يدعب ، هلمج 
.دناسرتن

هب درادـن  قح  یـسک  رگید  دنتـشگرب ، قح  يوس  هب  دـندش و  ریذـپ  هظعوم  رگا  مهیلع :» لیبس  الف  اوعجر  ّقحلا  یلإو  اوظّعتا  نإف  ( » د
.دنک ضارتعا  نانآ 

: هک دومرف  هراشا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  ماما 

ِیف َنوُْغبیَو  َساّنلا  َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  »
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قحاـن هب  نیمز  يور  رد  دـننک و  یم  متـس  مدرم  هب  هک  تـسا  یناـسک  رب  اـهنت  داریا  ٌمـِیلَأ » ٌباذَـع  ْمَُـهل  َکـِئلوُأ  ِّقَـحلا  ِریَِغب  ِضْرَـألا 
.دنراد شیپ  رد  كاندرد  یباذع  هک  دننانیا  .دنیامن  یم  یشکرس 

هزرابم ناتیاه  ندـب  اب  نانآ  اب  دـیاب  سپ  دنتـشگنرب ، تسار  هار  هب  هک  لاح  مکبولقب :» مهوضغبأو  مکنادـبأب  مهودـهاجف  کلانه  ( » ه
.دشاب ُرپ  نانآ  هب  بضغ  زا  دیاب  امش  ياه  لد  هکنآ  لاح  دینک و 

رظن زا  .تسا و  بولطم  يزوریپ  هچرگا  دیوشن ، زوریپ  نارگید  رب  قحان  یـشکرس و  يور  زا  ًالام :» نیغاب  الو  ًاناطلـس  نیبلاط  ریغ  ( » و
.دیشابن نانآ  هب  زواجتم  یلام 

متس اب  هک  دیهاوخن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هتعاط :» یلع  اوضمیو  هَّللا  رمأ  یلإ  اوؤیفی  یّتح  ًارفظ  ملّظلاب  نیدیرم  الو  ( » ز
تعاط ساسا  رب  دنراذگب و  ادخ  نامرف  هب  رـس  ناراکهنگ  ات  دیهد  همادا  ار  دوخ  هزرابم  یعرـش  تسرد و  هار  زا  هکلب  دـیوش ، زوریپ 

.دننک تکرح  یهلا 

يارجا نایاپ  رد  تسب و  راک  هب  دوخ  راـتفر  رد  ار  طیارـش  لـحارم و  نیا  همه  دوخ ، دـننام  یب  تضهن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
زین شتیب  لها  ات  دش  رـضاح  نیا ، رب  نوزفا  داد و  رارق  نمـشد  یپ  رد  یپ  تالمح  جامآ  ار  شیوخ  نارای  دوخ و  ندب  یهلا ، فیلکت 

.دنورب تراسا  هب  هار  نیا  رد 

: هعماج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  كرت  تشونرس   - 5

نم ًافلأ  نیّتسو  مهرارـش  نم  فلأ ًا  نیعبرأ  فلأ : هئام  کموق  نم  بّذـعمل  ّینإ  مالـسلا : هیلع  یبنلا  بیعـش  یلإ  هَّللا  یحوأ  لاـق : »... 
!؟ رایخألا لاب  امف  رارشألا ، هذه )  ) ءآلؤه ّبر  ای  لاقف : مهرایخ !
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.(1)« یبضغل اوبضغی  ملو  یصاعملا  لهأ  اونهاد  مّهنإ  هیلإ  ّلجوّزع  هَّللا  یحوأف 

كرت ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نمؤم  مدرم  زا  یهورگ  نآ ، رد  هک  يا  هعماج  تشونرـس  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ناـیاپ ، رد  و 
: دیامرف یم  هدرک و  نایب  ار  دننک ، یم  هانگ  نارگید  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک 

نم ًافلأ  نیّتسو  مهرارـش  نم  افلأ  نیعبرأ  فلأ : هئام  کموق  نم  بّذـعمل  ّینإ  مالـسلا : هیلع  یبنلا  بیعـش  یلإ  هَّللا  یحوأ  لاق : ( » فلا
.منک یم  باذع  ار  تموق  دارفا  زا  رفن  رازه  دص  هنیآره  نم  انامه  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  یبن  بیعـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  مهرایخ :»

.ناشنابوخ زا  رفن  رازه  تصش  ناشیا و  ياهدب  زا  رفن  رازه  لهچ 

اوبـضغی ملو  یـصاعملا  لهأ  اونهاد  مّهنإ  هیلإ  ّلجوّزع  هَّللا  یحوأـف  راـیخألا !؟ لاـب  اـمف  رارـشألا ، ءـآلؤه )  ) هذـه ّبر  اـی  لاـقف : ( » ب
هب لاعتم  دنوادخ  داتـسرف  یحو  سپ  ارچ ؟ نابوخ  اما  دنوش ،) باذع  دیاب  و   ) دـننادب ناشیا  راگدرورپ ! يا  تفگ : سپ  : (2)« یبضغل

بـضغ ناراـک و  تیـصعم  ناراـک و  هاـنگ  ربارب  رد  دـندرک  یم  یـشوپ  هدرپ  هحماـسم و  رفن  رازه  تصـش  نیا  اـنامه  بیعـش : يوس 
.نم بضغ  رطاخ  هب  دندرکن 

ماما هیلع  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش   ) قارع مدرم  هک  مینک  یم  حرطم  هراب  نیا  رد  لقتـسم  یثحب  باتک ، نیمه  يدـعب  لـصف  رد 
ای گرزب و  متس  نیا  رد  تکرـش  ّتلع  هب  رگم  دوبن  نیا  دندش و  اهالب  عاونا  راتفرگ  هلحرم  هس  رد  نانآ ) ریغ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

.دندرک نیرفن  تبون  دنچ  رد  ار  نانآ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیا ، رب  نوزفا  .نآ  ربارب  رد  یهاتوک  توکس و 
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ياه ییابیز  اه و  یبوخ  ندرک  هدـنز  ینعی  دوب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  زا  فدـه  نیاربانب 
هب داشرا  تیادـه و  نیا  زا  ینادردـق  ياج  هب  مدرم  نآ  یلو  .یقالخا  یلمع و  يداقتعا ، ياه  یتشز  اه و  يدـب  اـب  هزراـبم  يونعم و 
زور دـنتفر و  دوب ، هیما  ینب  تموکح  هک  اه  يدـب  روحم  رادـتقا  لابقتـسا  هب  هدرک و  هزرابم  اه  یبوخ  اـب  دنتـساخرب و  نآ  اـب  هزراـبم 

مه رخآ  تاظحل  نآ  رد  یتح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنتـساخرب  هلباقم  هب  تراهطو  تمـصع  نادناخ  زارفرـس  ياه  لخناب  اروشاع 
نمـشد دینـش  ترـضح  نآ  هک  ینامز  دننک ، کیرحت  ار  نانآ  یناسنا  فطاوع  دندرک  یعـس  دندوب ، هدش  دیماان  نانآ  تیاده  زا  هک 

: دومرف دراد ، مرح  ياه  همیخ  هب  هلمح  دصق 

رگا نایفس ! یبا  نادناخ  ناوریپ  يا  مُکایند ؛» یف  ًارارحأ  اونوکف  داعملا ، نوفاخت  الو  نید  مکل  نکی  مل  نإ  نایفس ! یبأ  لآ  هعیـش  ای  »
.دیشاب درم  دازآ  ایند  رما  رد  لقا  ال  دیسرت ، یمن  تمایق  زا  دیرادن و  نید 

؟ ییوگ یم  هچ  همطاف ! رسپ  دز : ادص  رمش 

: دومرف ترضح  نآ 

تسا یگنج  نیا  »(1) ؛ ًایح تمد  ام  یمرحل  صّرعتلا  نع  مکتاتع  اوعنماف  حانج  ّنهیلع  سیل  ءاسنلاو  ینولتاـقتو  مکلتاـقأ  يذـّلا  اـنأ  »
همیخ  ) مرح هب  ندرب  موجه  زا  ار  ناتزواجتم  رکشل  دینک  عنم  دیراد و  زاب  سپ  .دنرادن  یهانگ  گنج  نیا  رد  نانز  .امش و  نم و  نیب 

.متسه هدنز  هک  ینامز  ات  نم ، ياه )

ص:184
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تبوقع رد  عیرست  لماوع  مراهچ : لصف 

همدقم

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتیصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.کیلع یغبی  وهو  هیلع  یغبت  لجر ال  .هئآسأ  ناسحإلاب  كاـفکف  هیلإ ، َتنـسحأ  ٌلـجر  ًهبوقع : یـش ء  عرـسأ  یـش ء  هعبرأ  یلع ! اـی  »
هنع تلحر  رجـضلا ، هیلع  یلوتـسا  نم  یلع ! ای  لاق : ّمث  .هوعطقو  هتبارق  لصو  لجرو  .کب  ردـغو  هل  هَتیفوو  رمأ  یلع  هَتدـهاع  لجرو 

.دنک و يدب  وت  اب  ضوع  رد  وا  ینک و  یکین  وا  هب  وت  هک  يدرم  دیـسر : دهاوخ  رتدوز  هچ  ره  زیچ  راهچ  رفیک  یلع ! يا  »(1) ؛ هحارلا
رکم و وا  یشاب و  شرادافو  وت  یـشاب و  هتـشاد  يراک  هدهاعم  وا  اب  هک  يدرم  .دنک و  متـس  وت  هب  وا  ینکن و  متـس  وا  رب  وت  هک  يدرم 

هریچ وا  رب  يرارق  یب  یگنتلد و  سک  ره  یلع ! يا  دومرف : سپـس  .دنربب  وا  زا  نانآ  ددنویپب و  شناشیوخ  اب  هک  يدرم  .دزرو و  هلیح 
.ددنبرب تخر  وا  لد  زا  شیاسآ  دوش ،

ص:185
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لمع راد  ایند  .تسا  ترخآ  رد  لامعا  رتشیب  يازج  .دـب و  اـی  بوخ  دراد ، يا  هجیتن  یلمع  ره  نید  یناـبم  رظن  زا  تسا  مّلـسم  هچنآ 
هب درک ، تبوقع  ایند  رد  ناوت  یمن  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  هک  ّتلع  نیدـب  .لمع  هن  تسا  باـسح  لـحم  ترخآ  و  باـسح ، هن  تسا 

.رگید للع  هب  ای  ینامز ، تیدودحم  ّتلع 

.تسا ایند  رد  اهنآ  دب  ای  بوخ  يازج  لامعا  یخرب  فلا )

.ندروخ غورد  مسق  ای  ندرک  متس  دننام  ریخأت ؛ اب  اّما  تسه ، زین  ایند  رد  لامعا  یضعب  تبوقع  ب )

.دنک یم  نایب  هدش  دای  تیاور  هک  يدراوم  دننام  ترخآ ؛) زا  لبق   ) تسا عیرس  رایسب  لامعا  یخرب  يویند  تبوقع  ج )

.دهد یم  حیضوت  موس  دنب  هرابرد  هدش ، دای  تیاور  نیاربانب 

نایفوک يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  لماوع 

هک يا  هناـگراهچ  لـماوع  زا  مینیب  یم  مینک ، ّتقد  نآ  ناـیاپ  اـت  تکرح  زاـغآ  زا  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  تضهن  عیاـقو  رد  رگا 
.تسا هتشاد  دوجو  نایفوک  راتفر  رد  نآ  دروم  هس  دنک ، یم  نایب  باذع  تبوقع و  رد  ندیشخب  تعرس  بجوم  ار  اهنآ  تیاور 

زج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب و  لـها  يوس  زا  .يدـب  لـباقم  يوس  زا  دـشاب و  ناـسحا  وس  کـی  زا  هک  دوب  نیا  لوا  دروم  فلا )
نیرتالاب ینعی  دوب ، هتفرگن  تروص  يراک  نیمزرس ، نآ  مدرم  زا  هیما  ینب  متس  عفر  يارب  ششوک  قارع و  مدرم  تیاده  يارب  شالت 

نسح ماما  نامز  رد  ترـضح و  نآ  تموکح  نامز  رد  قارع  يارقف  هب  کمک  رد  شنادنزرف  نینمؤملا و  ریما  يوس  زا  ناسحا  هجرد 
.دش یکین  نانآ  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  و 
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هیلع نیـسح  ماما  هرابرد  .دـنک  متـس  وا  رب  يرگید  یلو  دـشاب ؛ هدزن  رـس  يرگید  رب  یمتـس  وس  کی  زا  هک  دوب  نیا  رگید  لماع  ب )
نارای تیب و  لها  رب  یمتـس  ناـنچ  مدرم  نآ  هک  یلاـح  رد  دوب ، هتفرگن  تروص  یبوخ  تلادـع و  فـالخرب  يزیچ  نیرتمک  مالـسلا 

.دندرک يدب  دنتسناوت  هچ  ره  نایفوک  و  درک ، رّوصت  ناوت  یمن  ار  نآ  زا  رتدب  هک  دنتشاد  اور  ناشیا 

دوخ دّـهعت  هب  لماک  روط  هب  ود  نآ  زا  یکی  دوش و  رارقرب  فرط  ود  نیب  یناـمیپ  هک  دوب  نیا  تبوقع ، عیرـست  رد  لـماع  نیموس  ج )
دنداد ناشن  دوخ  زا  ار  ینکـش  نامیپ  تنایخ و  قادصم  نیرتزراب  هفوک  مدرم  .دـنک  ینکـش  نامیپ  تنایخ و  يرگید  اما  دـنک ، لمع 

.دنوش فورعم  ینکش  نامیپ  هب  خیرات  رد  دش  بجوم  لماع  نیمه  هک 

توعد ارم  امش  رگم  دومرف : یم  دز و  یم  ادص  دوخ  ياه  هبطخ  رد  ار  اه  همان  ناگدننک  اضما  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  زور 
رد البرک  رد  هک  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  سیق ، نب  هورع  ثراح ، نب  دیزی  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  دننام  يدارفا  دیدرکن ؟
ُرپ اه  هاچ  هدیسر و  اه  هویم  تسا ، مّرخ  زبسرـس و  اه  غاب  دعب ، اما  دوب : نیا  نانآ  همان  نتم  هک  یلاح  رد  دندوب ، دعـس  نب  رمع  رکـشل 

(1) .وش دراو  دوخ  هدامآ  نازابرس  رب  یتساوخ  هاگره  .دنبآ 

هب ایند  نیا  رد  يورخا ، دیدش  باذع  زا  لبق  یهلا  تبوقع  باذع و  هفوک ، قارع و  مدرم  راتفر  زین  دش و  لقن  هک  یثیدـح  هب  هّجوت  اب 
هب هراب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  هارمه  ار ، نآ  زا  سپ  اروشاع و  زور  عیاقو  اـجنیا  رد  .دـش  ناـنآ  ریگ  نماد  يدوز 

.میروآ یم  بیترت 
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هلحرم هس  رد  يویند  باذع 

ناوت یم  دندیگنج ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنزرف  هیلع  هک  قارع ، هاپس  رد  ناگدننک  تکرـش  ریگ  نماد  هک  ار  يویند  ياه  باذع 
: درک میسقت  هلحرم  هس  هب 

.دندش یهلا  رهق  راتفرگ  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  نیرفن  مالسلا و  هیلع  ماما  هب  نیهوت  ّتلع  هب  هک  یناسک  لوا ، هلحرم  فلا )

دنتشاد میقتسم  تلاخد  ترشابم و  البرک  يادهش  لتق  رد  هک  يدارفا  .تفرگ  ماجنا  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  لاس  جنپ  مود ، هلحرم  ب )
نیرتدب هب  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  تسد  هب  همه  نادیهـش ، ياهرـس  ناگدننک  ادج  اه و  همیخ  ناگدننز  شتآ  نازادناریت ، دـننام 

.دندش هتشک  عضو 

تسیب تّدم  هب  لاس 75  زا  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  .دش  زاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  لاس  هدزناپ  موس ، هلحرم  ج )
.تسا هدش  هدید  رتمک  خیرات  رد  نآ  هنومن  هک  دیشک ، دنب  هب  ار  قارع  رسارس  مدرم  لاس ،

(: اروشاع زور  ناگدش  باذع   ) لوا هلحرم  رد  باذع   - 1

تعاس و نامه  رد  نانآ  زا  نت  ود  .درک  نیرفن  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  نیهوت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  اروشاع  زور  رد  رفن  هس 
.دندیسر دوخ  نیگنن  لمع  يازس  هب  اروشاع  زا  سپ  یمک  هلصاف  هب  یموس 

يأ : » تفگ راکنا  تروص  هب  درک ، یم  هظعوم  ار  موق  نآ  هک  اروشاع  زور  رد  ترضح ، نآ  نانخس  نیب  رد  ثعشا ؛ نب  دمحم  فلا )
!؟ تسا دمحم  نیب  وت و  نیب  يدنویپ  هچ  دّمحم ؛» نیبو  کنیب  هبارق 

ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًهیِّرُذ  َنیَِملاعلا *  یَلَع  َنارمِع  َلآَو  َمیِهاْربِا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » هیآ توالت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف »(1) ؛ ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو 
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.ناسرب ار  وا  سردوز  ّتلذ  زورما  نیمه  ایادخ ! »(1) ؛ ًالجاع الُذ  مویلا  اذه  هیف  ینرأ  ّمهّللا  »

تجاح عفر  ات  تفر  نوریب  دعس  نبا  هاپس  زا  دش و  رامیب  ثعشا  نبا  .تفرگ  همشچرس  مالـسلا  هیلع  ماما  كانزوس  بلق  زا  هلمج  نیا 
.درم لاح  نامه  رد  دز و  ششین  درامگرب و  ار  یبرقع  ادخ  هک  دنک 

مالـسلا هیلع  ماما  .دز  ادص  ار  ماما  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  ربارب  رد  هزوح  نب  هَّللا  دـبع  مان  هب  میمت ، ینب  هلیبق  زا  يدرم  ب )
: دومرف ماما  شتآ ! هب  تداب  هدژم  تفگ : یهاوخ !؟ یم  هچ  دومرف :

، دنرب شنامرف  هک  یعیفـش  نابرهم و  يراگدرورپ  رب  نم  تسا ، نانچ  هن  اذـه ؛»!؟ نَم  عاطم ، عیفـشو  میحر  ّبر  یلع  مدـقأ  ّینإ  اّلک  »
؟ تسیک نیا  .میآ  رد 

: دومرف ماما  .تسا  هزوح  نبا  دنتفگ :

.شکب شتآ  هب  ار  وا  اراگدرورپ ! رانلا ؛» یلإ  ُهزُح  ِّبَر  »

بـسا .تفرگ  رارق  نیمز  يور  شرـس  دنام و  نازیوآ  باکر  رد  شیاپ  اّما  دـش ، نوگنرـس  نآ  رد  وا  دـیمر و  يرهن  رد  شبـسا  سپ 
.دیسر تکاله  هب  ات  دیشک  يا  هتوب  گنس و  ره  رب  ار  شرس  تروص  نیا  هب  تخیرگ و 

ناشیا اب  زگره  تفگ : تشادرب و  ماما  اب  گنج  زا  تسد  دید ، ار  هزوح  نبا  تکاله  ماما و  نیرفن  یتقو  لئاو  نب  قورسم  ور ، نیا  زا 
(2) .مگنج یمن 

یمن ار  تارف  بآ  نیا  ایآ  نیسح ! ناروای  يا  نیسح و  يا  دز : دایرف  دمآ و  نادیم  هب  دعـس  نبا  هاپـس  زا  يرازف  نیـصح  نب  میمت  ج )
هنیس نوچمه  هک  دینیب 
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.دیریمب ات  دیشون ، دیهاوخن  ار  نآ  زا  يا  هرطق  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دشخرد !؟ یم  اهرام 

: دومرف .تسا  نیصح  نب  میمت  دندرک : ضرع  تسیک ؟ نیا  دومرف : ماما 

.ناریمب هنشت  ار  وا  زورما  نیمه  ایادخ ! .دننایخزود  زا  شردپ  وا و  مویلا ؛» اذه  یف  ًاشَطَع  اذه  ُلتقا  ّمهّللا  راّنلا ، لهأ  نم  هوبأو  اذه  »

(1) .درم دش و  بوکدگل  نابسا  مس  ریز  رد  داتفا و  ورف  بسا  زا  دمآ و  دنب  شسفن  یگنشت  زا  هک  دش  هنشت  نانچ  نآ  درف  نیا 

دوب ینامز  عقاو  رد  و  دش ، یم  دیماان  نانآ  تیادـه  زا  ترـضح  هک  دوب  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  نیرفن  همه  هک  تسا  ینتفگ 
.دنا هتشاد  ار  یتبیصم  الب و  عون  ره  قاقحتسا  نانآ  هک 

: راتخم مایق  ماما و  نیرفن   - 2

ریثأت رگید  ناشیاه  هظعوم  هک  دـش  نئمطم  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع ، زور  رد  دوخ  مود  ینارنخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد هضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دنتسه ، وا  لتق  رب  مّمصم  نانمشد  همه  درادن و 

مهیف عدی  الف  هربصم ، ًاسأک  مهیقسی  فیقس  مالغ  مهیلع  ّطلسو  فسوی  ینسک  نینـس  مهیلع  ثعباو  ءامـسلا  رطق  مهنع  سبحا  ّمهّللا  »
کیلع اّنبر  تنأو  انولذخو ، انوبّذـکو  انوّرغ  مّهنإف  مهنم  یعایـشأو  یتیب  لهألو  یئایلوألو  یل  مقتنی  ٍهبرـضب  هبرـضو  هلتقب  ًهْلتَق  ادـحأ 

»(2)؛ ریصملا کیلإو  انلّکوت 
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یبا نب  راتخم  ایوگ   ) فیقث مالغو  زیگنارب  فسوی  نامز  یطحق  نوچمه  يا  یطحق  ناشیا  رب  رادزاب و  ناـنیا  زا  ار  نامـسآ  اـهلا ! راـب 
هتـشک ار  يا  هتـشک  ره  دهنناو ، ار  کی  چیه  دناشونب و  نانآ  رب  ار  گرم  خلت  ياه  هلایپ  ات  زاس  هریچ  نانآ  رب  ار  دـشاب ) یفقث  هدـیبع 
غورد دـنتفیرف و  ار  ام  نانیا  .دناتـسب  ناشیا  زا  ار  مناوریپ  نادـناخ و  ءایلوا و  نم و  ماقتنا  دریگ و  ماـقتنا  یتبرـض  ار  یتبرـض  ره  يا و 

.مییآ یم  زاب  وت  يوس  هب  میراد و  لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  و  دندراذگ ، اهنت  دنتفگ و 

راتخم مایق 

دوش و ّطلـسم  هقطنم  عاضوا  رب  تساوخ  یم  هک  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  دوب و  ملـسم  نانابیتشپ  زا  درک ، یم  یگدـنز  هفوک  رد  هک  راتخم 
ماما تداهش  زا  سپ  ات  راتخم  .درک  ینادنز  ار  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هلمج  زا  یـسانشرس  ّرثؤم و  دارفا  دهد ، تسکـش  ار  ملـسم 

.درک دازآ  ار  وا  دنامن ، یقاب  هفوک  رد  زور  هس  زا  شیب  يو  هکنیا  طرش  هب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دوب و  ینادنز  مالسلا  هیلع  نیسح 

، هنیدـم هّکم ،  ) زاجح رد  .دـندرک  تعیب  مکح  نب  ناورم  اب  ماش  مدرم  دُرم و  دـیزی  لاس 63  رد  .دـمآ  هّکم  هب  يدازآ  زا  سپ  راـتخم 
.دندرک تعیب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  اب  هرصب  رد  ریبز و  نب  هَّللا  دبع  اب  زین  ...و )

یم دوخ  هب  اهنت  شیاه  هدعو  فالخرب  وا  دید  هک  یماگنه  یلو  درک ، يراکمه  هکم  رد  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  اب  یهاتوک  تدـم  راتخم 
وا زا  ار  هفوک  عاـضوا  درک و  تاـقالم  هیح  یبا  نب  یناـه  اـب  تشگزاـب و  هفوک  هب  تسا ، شیوخ  تردـق  تیبثت  ماـقم  رد  دـشیدنا و 

.دیسرپ

.تسه يزوریپ  دیما  دروآ ، درگ  دوخ  رود  ار  هفوک  مدرم  دناوتب  دنک و  ملع  دق  راوتسا  درم  کی  رگا  تفگ : وا 
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مهاوخ یـشکرس  رگ  متـس  ره  اب  نانآ  هارمه  منک و  یم  عمج  دوخ  رود  هب  قح ، ساسا  رب  ار  نانآ  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : راتخم 
.دیگنج

راتخم دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  دندید ، یم  ار  وا  هک  یمدرم  .دناوخ  زامن  تفر و  دجـسم  هب  دـش و  هفوک  دراو  خـسار  یمزع  اب  راتخم 
.تسا هدمآ  هفوک  هب  یمهم  راک  يارب 

هیلع یلع  ترضح  دنزرف   ) هیفنح نب  دمحم  يوس  زا  نم  تفگ : نانآ  هب  درک و  توعد  ار  هعیـش  ناگرزب  تفر و  دوخ  هناخ  هب  راتخم 
تیحالص رما  نیا  يارب  وت  دنتفگ : هعیش  ناگرزب  .ما  هدمآ  نانآ  نانمشد  نتشک  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نوخ  هبلاطم  يارب  مالسلا )

تیب لها  نارادتسود  زا  يرایـسب  اب  نامیلـس   ) .دماجنا یم  اجک  هب  یعازخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  نایرج  میرگنب  ات  نک  ربص  یلو  يراد ؛
(. دگنجب دندوب ، ملظ  ساسا  نانآ  رظن  هب  هک  هیما ، ینب  اب  ات  دوب ، هتفر  ماش  يوس  هب  قارع  زا  نیباّوت »  » ناونع اب  مالسلا  مهیلع 

؛ دندرک ینادنز  هفوک  رد  هرابود  ار  وا  هَّللادبع  روتـسد  هب  دندش و  هاگآ  راتخم  فده  زا  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  ناسوساج  تدـم ، نیا  رد 
.دش دازآ  رمع  نب  هَّللا  دبع  تطاسو  اب  ماجنارس  هک  درک  رارقرب  طابترا  هعیش  نارس  اب  زین  نادنز  رد  يو 

راچان دنک و  تمواقم  شناوارف  نارای  راتخم و  ربارب  رد  تسناوتن  تشاد ، رایـسب  نارادـفرط  هکنیا  اب  هفوک ، مکاح  عیطم  نب  هَّللا  دـبع 
راد دراو  راتخم  .دـش  هداد  ناما  نانآ  هب  دنتـساوخ و  ناما  وا  ناهارمه  .دـش  جراـخ  يرادـنامرف  ناـمتخاس  زا  نز ، هفاـیق  ساـبل و  رد 
نب نامیلـس  تداهـش  زا  سپ  لاس  کی  ثداوح  نیا  .دمآرد  راتخم  ریخـست  هب  نآ  یلاوح  هفوک و  رـسارس  مک  مک  دـیدرگ و  هرامألا 

ار دعس  نب  رمع  هاپس  نارس  داد  روتسد  راتخم  .داتفا  قافتا  یعازُخ  درص 
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تکـاله هب  شور  نیرتدـیدش  اـب  ار  همه  هتخاـس و  ریگتـسد  دـندوب ، هدرک  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوـخ  نتخیر  رد  هک 
هدجیه راتخم  هک  تسا  هدش  لقن  .دندیسر  يویند  تخـس  تازاجم  هب  هلمرح  رمـش و  دعـس ، نب  رمع  یلوخ ، دننام  يدارفا  .دندناسر 

(1) .تشک ار  نانآ  زا  رفن  رازه 

نآ رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  .داتـسرف  هنیدـم  رد  هیفنح  نب  دـمحم  دزن  ار  هیما  ینب  ناـکیدزن  داـیز و  نبا  رـس  راـتخم 
: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  داد  ناشیا  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  راتخم  سپس  .دوب  هتفر  هکم  هب  ماگنه 

نبا رس  .داد  افش  ار  ینمؤم  موق  امش و  ام و  ياه  هنیس  دنکفا و  نانمـشد  رد  شتآ  درک و  ار  امـش  یهاوخ  نوخ  هک  ار  ییادخ  دمح  »
مالسلا هیلع  نیسح  ام  يالوم  دیس و  لتق  رب  هدرک و  يوریپ  هک  ار  یناسک  هیما و  ینب  شباحـصا و  ناکیدزن و  ياهرـس  نوعلم و  دایز 

«. مالسلاو .امرف  نایب  ار  تا  یهن  رما و  .دوش  مارآ  وت  مشخ  شتآ  لمع ، نیا  اب  دیاش  ات  مداتسرف  وت  يوس  هب  دندرک ، تعیب 

تکاله شیایلوا و  يراـی  يارب  ار  دـنوادخ  داـتفا و  هدجـس  هب  يو  دـناوخ  ار  هماـن  نآو  دـش  دراو  هیفنح  نب  دـمحم  رب  دـصاق  یتقو 
(2) .درک رکش  شنانمشد 

: قارع رد  جاّجح  هنارباج  تموکح   - 3

هب تعرس  هب  مداد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  نآ  زا  سپ  نم  تسا : هتفگ  هک  دنا  هدرک  لقن  هفوک  لها  زا  يدرم  زا  امن  نبا  ریثک و  نبا 
هب قلعتم  هک  دنتفگ  .مدیسرپ  اه  همیخ  نآ  بحاص  زا  مدروخرب و  همیخ  دنچ  هب  هار  رد  .متشگزاب  هفوک 
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رد ار  وا  .متفر  ترضح  نآ  همیخ  غارس  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  ترایز  قایتشا  هب  .دنتسه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
نساحم تروص و  زا  کشا  تارطق  تسا و  نآرق  تئارق  لوغشم  هک  مدید  متفای و  دشاب ، هدرک  زاغآ  ار  يریپ  نارود  هک  يدرم  هفایق 

بآ و یب  نابایب  نیا  هب  ار  وت  يا  هزیگنا  هچ  ربمایپ ! رتخد  دـنزرف  يا  وت ، يادـف  مراـم  ردـپ و  متـشاد : هضرع  .تسا  ریزارـس  شفیرش 
: دومرف نم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هدناشک  فلع 

یّتح هلتقی  نم  مهیلإ  ثعب  هوکهتنا  ّالإ  ًامرحم  هَّللا  وعدـی  ملو  کلذ  اولعف  یلتاق  مهو  هفوکلا  لـهأ  بتُک  هذـهو  ینوفاـخأ  ءـآلؤه  ّنإ  »
تـسا هفوک  مدرم  ياه  همان  توعد  اهنیا  رگید  يوس  زا  و  دنا ، هدرک  دیدهت  ارم  هیما  ینب  ییوس  زا  »(1) ؛ هئرملا مارف  نم  ّلذأ  اونوکی 

لتق هب  ار  نانآ  هک  درک  دـهاوخ  طلـسم  ناـنآ  رب  ار  یـسک  زین  ادـخ  .دنتـسکش  ار  ادـخ  رماوا  مارتحا  دـنا و  هداتـسرف  نم  يوس  هب  هک 
.دندرگ نازینک  هراپ  هنهک  زا  رت  لیلذ  هک  دزاس  ناشلیلذ  راوخ و  نانچ  نآ  دناسرب و 

نیا مدرم  زا  یهورگ  هلـصافالب  اریز  دـندیدن ، ار  شمارآ  شوخ و  يور  هاتوک ، نارود  کی  زج  هب  هفوک  مدرم  اروشاع  هعقاو  زا  سپ 
هارمه يزیر  نوخ  لتق و  اب  ثداوح  نیا  همه  .دـمآ  شیپ  راتخم  جورخ  نایرج  یتّدـم  زا  سپ  دـندرک و  مایق  نیباّوت »  » ناونع اـب  رهش 

یهاتوک هراب  نیا  رد  یعون  هب  ای  دـندوب و  البرک  رد  هک  یناـسک  تازاـجم  هب  رجنم  ماجنارـس  هفوک و  مدرم  بارطـضا  بجوم  دوب و 
.دیدرگ دندوب ، هدرک 
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هک تشاد  همادا  هفوک  رد  نآ  زکرم  قارع و  رد  نایسابع  تفالخ  خیرات  زا  یّمهم  شخب  هیما و  ینب  خیرات  لوط  رد  اه  بارطـضا  نیا 
.شابم دونشخ  نانآ  زا  زگره  اراگدرورپ ! ًادبأ ؛» مهنع  ِضرت  ّمهّللا ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نآ يو  .دوب  يرجه  ات 95  لاس 75  زا  ینعی  یفقث ، فسوی  نب  جاّجح  تماعز  لاس  تسیب  هفوک ، مدرم  يارب  اه  نارود  نیرتدـب  یلو 
زا رتایوگ  يریبعت  ناوت  یمن  هک  تخادـنا  نادـنز  هب  ای  تشک و  مدرم  زا  ردـق  نآ  درک و  داجیا  تشحو  بعر و  ناـنآ  لد  رد  ناـنچ 

.تفای نآ  يارب  دومرف ، نایب  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هأرملا » مارف  نم  ّلذأ  »

درک زاغآ  ادخ » مان  هَّللا و  مسب   » رکذ نودب  ار  نآ  هک  ینارنخـس -  نیلّوا  رد  تفر و  ربنم  رب  تموکح ، زکرم  هب  دورو  زا  سپ  جاّجح 
ندرگ امـش  نایم  رد  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تافـص ! نیرتدـب  نابحاص  قافن و  قاقـش و  لها  يا  قارع ! مدرم  يا  تفگ : نینچ  نیا  - 
مدرم يا  .تسا  هتخاس  نم  زا  هک  تسا  يراک  نیا  منیب و  یم  دایز  هدیـسر ، ارف  شندرک  ورد  ماـگنه  هک  ییاهرـس  هتـشارفارب و  ياـه 

(1) .مریذپ یم  ار  امش  رذع  هن  مرذگ و  یم  امش  شزغل  زا  هن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دینادب  قارع !

گنج رد  شنادنزرف  زا  رفن  دنچ  هک  يا  هدروخلاس  درمریپ  هب  یتح  .داتسرف  هرصب  يوس  هب  گنج  يارب  ار  مدرم  گنرد ، یب  هاگ  نآ 
یط ناخّروم ، لقن  هب  انب  .دننک  هرداصم  ار  شلاوما  هتـشک و  ار  وا  داد  روتـسد  هکلب  دادن ، تکرـش  مدـع  هزاجا  دـندرک ، یم  تکرش 

وا تسد  هب  رگید  رفن  رازه  تسیب  دودح  دندش ، هتشک  گنج  رد  هک  یناسک  زا  هتشذگ  جاّجح ، تموکح  لاس  تسیب 
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نانآ زا  يرایـسب  هک  دندوب  ینادنز  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  فقـس ، نودـب  ياه  نادـنز  رد  شگرم  ماگنه  دـندش و  هتـشک 
.دوب هدرک  ضوع  ار  ناشندب  گنر  جیردت  هب  هک  دندروخ  یم  ار  اهاذغ  نیرتدب  دندوب و  هنهرب 

: دیوگ یم  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

.دوب میهاوخ  هدنرب  جاّجح  نتشاد  اب  میراذگب ، هقباسم  رگید  ياه  ّتلم  اب  درف ، نیرت  ثیبخ  یفّرعم  رد  ام  رگا 

: دیوگ یم  زین  هینغم  داوج  دمحم  خیش 

شتآ ياه  هلعش  رد  ناکدوک  نانز و  دز ، شتآ  ار  مور  یتقو  هک  نورن  رگم  مدیدن ، جاّجح  زا  رتراوخ  نوخ  ار  یـسک  خیرات  رد  نم 
.درب یم  تّذل  دیدنخ و  یم  وا  یلو  دنتخوس ، یم  دندز و  یم  لاب  رپ و 

قلخ همه  هب  تفوطع  تمحر و  عبنم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  تسا  نیا  درک ، هّجوت  نآ  هب  دیاب  شخب  نیا  نایاپ  رد  هک  يا  هتکن 
نآ دشاب و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  دیاب  هزادنا  هچ  ات  یماما  نینچ  .دـنک  یمن  راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  مدرم  تیادـه  يارب  تسا و 

شیب وس ، کی  زا  سّدقم  دوجو  نآ  هک  تسا  اروشاع  زور  دراوم  نآ  زا  یکی  .دـنک  نیرفن  ار  نانآ  هک  دـنادب  یخزود  ار  لذر  مدرم 
دوجو رب  زین  دیدش  یگتـسخ  یگنـسرگ و  یگنـشت ، رگید ، يوس  زا  .دوب و  هدرک  لیمحت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تبیـصم  داتفه  زا 

دنهد و یمن  هزاجا  وا  هب  اما  دنک ؛ تحارتسا  نادـیم  رانک  رد  يا  هظحل  دریگ  یم  میمـصت  لاح  نیا  رد  .دوب  هدـش  یلوتـسم  شکرابم 
نیمز يور  هب  تروص  اب  بسا ، تشپ  زا  ار  وا  هداد ، رارق  ریت  فده  ار  شا  هنیس  دننک و  یم  پاترپ  گنـس  شیوس  هب  نیهوت ، زا  ریغ 

.دنزاس یم  نوگنرس 
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نینمؤملا ریمأ  مامإلا  هسردـم  پاچ  مشـش ، پاچ  هیمالـسإلا ، بتکلا  راد   ) ناراکمه يزاریـش و  مراکم  هَّللا  تیآ  هنومن ؛ ریـسفت   . 29
(. مق مالسلا ، هیلع 

(. مراهچ پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد   ) یسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبأ  هفئاطلا  خیش  ماکحألا ؛ بیذهت   . 30

(. توریب هفرعملاراد ،  ) يربطلا ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نایبلا  عماج   . 31

(. لوا پاچ  توریب ، هغالبلاراد   ) ینرقلا فیرش  رقاب  مالسلا ؛ امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامإلا  هایح   . 32

(. رصم فراعملا  راد   ) ضیف رغصا  یلع  نب  فصآ  قیقحت : دمحا ، نب  نامعن  مالسإلا ؛ مئاعد   . 33

(. 1374 هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک   ) یمق سابع  خیش  جاح  موجسلا ؛ عمد   . 34

.یمجن قداص  دمحم  تداهش ؛ ات  هنیدم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس   . 35

(. یناهارف تاراشتنا  هسسوم   ) یمق سابع  خیش  جاح  راحبلا ؛ هنیفس   . 36

(، مشش 1373 پاچ  رصان ، تاراشتنا   ) يدراهتشا يدمحم  مالسلا ؛ مهیلعدمحم  لآ  همانگوس   . 37

(. مهدزای 1374 پاچ  اردص ،  ) يرهطم دیهش  داتسا  هغالبلا ؛ جهن  رد  يریس   . 38

(. هیمالسإلا بتکلا  راد   ) يدزی ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  یقثولا ؛ هورع   . 39

(. مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) یناحبس رفعج  تیدبا ؛ غورف   . 40

(. لوا پاچ  یملع  تاراشتنا   ) یگیرردنب دمحم  بالطلا ؛) دجنم   ) یگیر ردنب  گنهرف   . 41

(. فورعم رشن   ) مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف   . 42
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(. هیمالسا تاراشتنا   ) سایلا نوطنا  سایلا  يرصعلا ؛ سوماقلا  همجرت  نیون ، گنهرف   . 43

(. متسیب پاچ  اردص ،  ) يرهطم دیهش  داتسا  قالخا ؛ هفسلف   . 44

(. هیمالسا هیملع   ) یناجنز يرهف  دمحا  دیس  همجرت : هللا ، همحر  قودص  خیش  لاصخلا ؛ تایلک   . 45

.یناغماد يوسوم  مالسإلا  هجح  همجرت : یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا ؛ حیتافم  تایلک   . 46

(. موس 1352 پاچ  یباّرض ،  ) يزاریش بیغتسد  هَّللا  تیآ  هریبک ؛ ناهانگ   . 47

(. توریب رداص ، راد   ) يرصملا یقیرفإلا  روظنم  نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  لضف  یبأ  برعلا ؛ ناسل   . 48

(. هیوضترملا هبتکملا   ) ینیسح دمحا  دیس  قیقحت : یحیرطلا ، نیدلاّزع  نیرحبلا ؛ عمجم   . 49

(. مجنپ پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا   ) هدنیاپ مساقلاوبا  همجرت : يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  بهذلا ؛ جّورم   . 50

(. لوا پاچ  یضّرلا ، فیرشلا  تاراشتنا   ) یشاکلا باّهولا  دبع  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  عرصم   . 51

(. لوا پاچ  هیمالسإلا ، تاساردلاو  ثاحبألا  زکرم   ) يدمآ یمیمت  دمحم  دحاولا  دبع  ملکلا ؛ رردو  مکحلا  ررغ  ظافلأ  مجعم   . 52

(. هیوضترملا هبتکملا   ) یناهفصإلا بغارلا  نآرقلا ؛ ظافلأ  تادرفم  مجعم   . 53

(. مود پاچ  مق ، هفاقثلا ، راد   ) مّرقملا يوسوملا  قازرلا  دبع  مالسلا ؛ هیلع  نیسحلا  لتقم   . 54

(. مق دیفملا ، هبتکم   ) يوامس دمحم  خیش  قیقحت : یمزراوخلا ، مالسلا ؛ هیلع  نیسحلا  لتقم   . 55

(. مهن 1375 پاچ  ترجه ،  ) یمق سابع  خیش  جاح  لامآلا ؛ یهتنم   . 56

(. لوا پاچ  مق  فورعملاراد   ) مولعلارقاب تاقیقحت  مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامإلا  تاملک  هعوسوم   . 57

شزومآ و هسـسوم  تاراـشتنا   ) ینامیلـس داوـج  همجرت : يورغ ، یفـسوی  يداـه  دـمحم  اروشاـع ؛ زا  دنتـسم  شرازگ  نیتـسخن   . 58
(. مود پاچ  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  شرورپ 

(. لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا   ) يورغ یفسوی  ققحم : فنخم ، یبأ  ّفطلا ؛ هعقو   . 59
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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